
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 150/3, położoną w obrębie ewid. Reguły, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Rumuńska”. Przebieg ulicy „Rumuńskiej” określa mapa stanowiąca załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Istniejącej drodze stanowiącej działki ewid. nr 201 i 199/5, położone w obrębie ewid. Reguły, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Słoneczna”. Przebieg ulicy „Słonecznej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały. 

3. Istniejącej drodze stanowiącej działki ewid. nr 1109/2 i 1109/3, położone w obrębie ewid. Michałowice-

Osiedle, w gminie Michałowice, nadać nazwę „Słoneczna”. Przebieg ulicy „Słonecznej” określa mapa 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Istniejącej drodze stanowiącej działki ewid. nr 105/16, 163/1, 159/2, 165/15 i 118/3, położone w obrębie 

ewid. Reguły, w gminie Michałowice, nadać nazwę „Żytnia”. Przebieg ulicy „Żytniej” określa mapa 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 982/2, położoną w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle,  

w gminie Michałowice, nadać nazwę „Żytnia”. Przebieg ulicy „Żytniej” określa mapa stanowiąca załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 176, położoną w obrębie ewid. Reguły, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Ogrodowa”. Przebieg ulicy „Ogrodowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały. 

7. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 1056, położoną w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle,  

w gminie Michałowice, nadać nazwę „Ogrodowa”. Przebieg ulicy „Ogrodowej” określa mapa stanowiąca 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

8. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 246, położoną w obrębie ewid. Reguły, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Boczna”. Przebieg ulicy „Bocznej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

9. Istniejącej drodze stanowiącej działki ewid. nr 477, 497, 546, 556 i 266, położone w obrębie ewid. Reguły, w 

gminie Michałowice, nadać nazwę „Wiejska”. Przebieg ulicy „Wiejskiej” określa mapa stanowiąca 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

10. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 520, położoną w obrębie ewid. Reguły, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Działkowa”. Przebieg ulicy „Działkowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 

3 do niniejszej uchwały. 

11. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 253/2, położoną w obrębie ewid. Reguły, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Królewska”. Przebieg ulicy „Królewskiej” określa mapa stanowiąca załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały. 



12. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 514, położoną w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Graniczna”. Przebieg ulicy „Granicznej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 

4 do niniejszej uchwały. 

13. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 120, położona w obrębie ewid. Granica, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Graniczna”. Przebieg ulicy „Granicznej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 

4 do niniejszej uchwały. 

14. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 119, położoną w obrębie ewid. Granica oraz działkę ewid. nr 

171/9, położoną w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice, nadać nazwę „Wspólna”. Przebieg 

ulicy „Wspólnej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

15. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 468, położona w obrębie ewid. Granica, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Szeroka”. Przebieg ulicy „Szerokiej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

16. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 446, położoną w obrębie ewid. Granica, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Piaskowa”. Przebieg ulicy „Piaskowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 

do niniejszej uchwały. 

17. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 428, położoną w obrębie ewid. Granica, w gminie 

Michałowice, nadać nazwę „Jodłowa”. Przebieg ulicy „Jodłowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

18. Istniejącej drodze stanowiącej działki ewid. nr 932/5, 932/3 i 409/2, położone w obrębie ewid. Granica,  

w gminie Michałowice, nadać nazwę „Gościnna”. Przebieg ulicy „Gościnnej” określa mapa stanowiąca 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

19. Istniejącej drodze stanowiącej działki ewid. nr 492, 581/4 i 657/1, położone w obrębie ewid. Michałowice-

Osiedle oraz działki ewid. nr 1/5, 1/15, 1/8, 2/1, 157/1 i 158/1, położone w obrębie ewid. Michałowice-Wieś, 

w gminie Michałowice, nadać nazwę „Wesoła”. Przebieg ulicy „Wesołej” określa mapa stanowiąca 

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

20. Istniejącej drodze stanowiącej działki ewid. nr 22/4, i 309, część działki ewid. 23 oraz część działki ewid. nr 

65, położone w obrębie ewid. Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice, nadać nazwę „Parkowa”. 

Przebieg ulicy „Parkowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

21. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 215, położoną w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle,  

w gminie Michałowice, nadać nazwę „Parkowa”. Przebieg ulicy „Parkowej” określa mapa stanowiąca 

załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

22. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ewid. nr 198, położoną w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle,  

w gminie Michałowice, nadać nazwę „Sportowa”. Przebieg ulicy „Sportowej” określa mapa stanowiąca 

załącznik nr 8 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 

 

 Działki objęte niniejszą uchwałą są działkami drogowymi i stanowią własność lub są we władaniu Gminy 

Michałowice. Ich nazwy funkcjonują od wielu lat, jednakże nie ma dokumentów, na podstawie których zostały 

one nadane.  

W związku z rozpoczęciem procedury uporządkowania nazewnictwa ulic na terenie gminy Michałowice, 

należy w pierwszej kolejności w formie uchwał Rady Gminy potwierdzić istniejące i funkcjonujące już nazwy 

tych ulic. Nazwy te nie ulegną zmianie. Uchwały w spawie nadania nazw ulic, będące aktem prawa miejscowego, 

będą wskazywały przebieg danej ulicy na mapie wraz z określeniem numerów działek ewidencyjnych, przez 

które przebiega dana ulica.  

W związku z powyższym wnoszę stosowną uchwałę.  

 

 


















