
projekt 
 

Uchwała Nr  … / … / 2015       

Rady Gminy Michałowice 

z dnia …………………… 2015 r. 

 

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

1. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 469 (działka hip. 7/8), położoną w obrębie 

ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Platanowa”. Przebieg ulicy 

„Platanowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Nowo wybudowanemu odcinkowi południowej obwodnicy Warszawy, biegnącemu od 

granicy administracyjnej z m.st. Warszawą (Dzielnica Ursus), przez obręby ewidencyjne  

Reguły, Michałowice-Osiedle oraz Opacz-Kolonia, do granicy administracyjnej z m.st. 

Warszawą (Dzielnica Włochy), nadać nazwę „Aleja Polskiej Organizacji Wojskowej”. 

Przebieg „Alei Polskiej Organizacji Wojskowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy 

Michałowice 

 

„Platanowa” 

 Działka ewid. nr 469 (dz. hip. 7/8) o pow. 5 903 m2, uregulowana w księdze wieczystej 

KW nr WA1P/00039997/4, położona w obrębie ewidencyjnym Reguły, jest własnością Gminy 

Michałowice.  

 Pismem z 29.04.2015 r. Pan Jerzy Wójciak zwrócił się z prośbą o nadanie drodze 

stanowiącej działkę ewid. nr 469 nazwy „Platanowa”, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo parku 

w Regułach. 

 Pismem z 15.05.2015 r. Wójt Gminy Michałowice zwrócił się do Sołtysa Sołectwa 

Reguły Pani Magdaleny Krajnik-Partyki z prośbą o zaopiniowanie nazwy ulicy zaproponowanej 

przez wnioskodawcę. Pani Krajnik-Partyka zaakceptowała zaproponowaną nazwę ulicy.  

W związku z powyższym wnoszę  stosowną uchwałę.  

 

„Aleja Polskiej Organizacji Wojskowej” 

 

W związku z zakończeniem budowy trasy S2 I i II etapu południowej Obwodnicy 

Warszawy, Biuro Kultury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy przedstawiło propozycję 

nazwy tej trasy na odcinku od węzła Konotopa do al. Krakowskiej. W związku minioną 100 

rocznicą powstania Polskiej Organizacji Wojskowej, Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego  

w Radzie m.st. Warszawy zaproponowała nazwę „Aleja Polskiej Organizacji Wojskowej”. Biuro 

Kultury poprosiło wszystkie gminy, przez które przebiega trasa, o rozważenie możliwości 

nadania ww. nazwy poszczególnym odcinkom, tak aby stanowiły nazewniczą całość.   

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w dniu 24.04.2014 r. 

została wydana pozytywna opinia w sprawie nadania nazwy odcinkowi Południowej Obwodnicy 

Warszawy nazwy „Aleja Polskiej Organizacji Wojskowej”. 

  W dniu 26.03.2015 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr VIII/159/2015  

w sprawie nadania dwóm odcinkom południowej obwodnicy Warszawy, położonych na terenie 

Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Włochy, nazwy „Aleja Polskiej Organizacji Wojskowej”.  

Pismem z 21.05.2015 r. Wójt Gminy Michałowice zwrócił się do Sołtysa Sołectwa 

Reguły Pani Magdaleny Krajnik-Partyki, do Sołtysa Sołectwa Opacz-Kolonia Pani Grażyny 

Grabki oraz do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów Pana Mariusza Kaźmierczaka  

o wyrażenie opinii w sprawie nadania ww. nazwy.  

Przedstawiciele ww. jednostek pomocniczych wyrazili pozytywną opinię w sprawie 

nadania nazwy „Aleja Polskiej Organizacji Wojskowej” dla odcinka Południowej Obwodnicy 

Warszawy, przebiegającego przez gminę Michałowice.  

 

W związku z powyższym wnoszę  stosowną uchwałę.  

 






