
  projekt 

Uchwała Nr_____/____/2020       

Rady Gminy Michałowice 

z dnia  _______________ 2020 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 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

1. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Długa”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 239, 265, 

295/4 i 1287/4, położone w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Długa”. Przebieg ulicy „Długiej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Okrężna”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 488 

oraz 489, położone w obrębie ewidencyjnym Granica oraz działkę ewidencyjną nr 778, położoną 

w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, nadać nazwę „Okrężna”. Przebieg ulicy 

„Okrężnej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Nowowiejska”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 

796, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Nowowiejska”. Przebieg ulicy „Nowowiejskiej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

4. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Ireny”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 210/2, 

1084 i 1109/1, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, nadać 

nazwę „Ireny”. Przebieg ulicy „Ireny” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

5. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Ryszarda”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 846/4, 

położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Ryszarda”. Przebieg ulicy „Ryszarda” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

6. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Spacerowa”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 776, 

położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Spacerowa”. Przebieg ulicy „Spacerowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

7. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Nadarzyńska”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 

774, 775/2 i 775/13, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, 

nadać nazwę „Nadarzyńska”. Przebieg ulicy „Nadarzyńskiej” określa mapa stanowiąca 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

8. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Sportowa”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 777, 

położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Sportowa”. Przebieg ulicy „Sportowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 



9. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Wiejska”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 49/5 

położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś oraz działki ewidencyjne nr 771 i 802, 

położone w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Wiejska”. Przebieg ulicy „Wiejskiej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

10. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Zaciszna”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 738/1, 

położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Zaciszna”. Przebieg ulicy „Zacisznej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

11. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Sadowa”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 16, 

położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Sadowa”. Przebieg ulicy „Sadowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

12. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Turystyczna”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 

58/6 i 80 oraz część działki ewidencyjnej nr 135/2, położone w obrębie ewidencyjnym 

Komorów-Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Turystyczna”. Przebieg ulicy 

„Turystycznej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

13. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Stara Droga”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 

243/10, 243/11, 246/7, 247/7, 248/7, 249/7, 252/8, 268, 681/7 oraz 713, położone w obrębie 

ewidencyjnym Komorów-Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Stara Droga”. Przebieg 

ulicy „Stara Droga” określa mapa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

14. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Spacerowa”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 419 i 

592, położone w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę 

„Spacerowa”. Przebieg ulicy „Spacerowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej 

uchwały. 

15. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Niecała”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 346, 

położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, gmina Michałowice, nadać nazwę „Niecała”. 

Przebieg ulicy „Niecałej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

16. Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Dzika”, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 

74/2 oraz działkę ewidencyjną nr 76, położone w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, gmina 

Michałowice, nadać nazwę „Dzika”. Przebieg ulicy „Dzikiej” określa mapa stanowiąca załącznik 

nr 10 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 

 

Gmina przystąpiła do kolejnego etapu porządkowania nazewnictwa ulic w gminie 

Michałowice. Na terenie gminy występują nazwy ulic, które istnieją od lat, ich nazwy są zwyczajowo 

używane, lecz nie mają potwierdzenia w uchwałach Rady Gminy. Nadawane w niniejszej uchwale 

nazwy są tylko formalnym potwierdzeniem nazw ulic już istniejących. Podjęcie niniejszej uchwały 

nie będzie skutkowało dokonywaniem jakichkolwiek zmian przez mieszkańców gminy związanych  

z numeracją porządkową.  

Ul. Długa, obręb ewid. Granica 

Działki ewid. nr 239, 265 i 295/4, położone w obrębie ewid. Granica, uregulowane  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00028669/6 oraz działka ewid. nr 1287/4, położona w obrębie 

ewid. Granica, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1P/00041042/2 są własnością Gminy 

Michałowice.  

Ul. Okrężna, obręb ewid. Granica, Komorów-Osiedle   

 Działki ewid. nr 488 i 489, położone w obrębie ewid. Granica, uregulowane w księdze 

wieczystej KW nr WA1P/00028669/6 oraz działka ewid. nr 778, położona w obrębie ewid. 

Komorów-Osiedle, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032573/7 są własnością 

Gminy Michałowice.  

Ul. Nowowiejska, obręb ewid. Komorów-Osiedle   

 Działka ewid. nr 796, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowana  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032573/7 jest własnością Gminy Michałowice.  

Ul. Ireny, obręb ewid. Komorów-Osiedle   

 Działka ewid. nr 210/2, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle jest w posiadaniu 

samoistnym Gminy Michałowice, obecnie trwa procedura regulacji stanu prawnego. Działka ewid. nr 

1109/1, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowana w księdze wieczystej KW nr 

WA1P/00118912/3 oraz działka ewid. nr 1084, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, 

uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1P/00039004/7 są własnością Gminy Michałowice.  

Ul. Ryszarda, obręb ewid. Komorów-Osiedle   

 Działka ewid. nr 846/4, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowana  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00081692/5 jest własnością Gminy Michałowice.  

Ul. Spacerowa, obręb ewid. Komorów-Osiedle   

 Działka ewid. nr 776, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowana  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032573/7 jest własnością Gminy Michałowice.  

Ul. Nadarzyńska, obręb ewid. Komorów-Osiedle 

 Działka ewid. nr 775/13, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowana  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00058761/0 oraz działki ewid. nr 775/2 i 774, położone  

w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowane w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032573/7 są 

własnością Gminy Michałowice.  

 

 



Ul. Sportowa, obręb ewid. Komorów-Osiedle   

 Działka ewid. nr 777, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowana  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032573/7 jest własnością Gminy Michałowice.  

Ul. Wiejska, obręb ewid. Komorów-Osiedle, Komorów-Wieś  

 Działki ewid. nr 771 i 802, położone w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, uregulowane  

w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032573/7 oraz działka ewid. nr 49/5, położona w obrębie 

ewid. Komorów-Wieś, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1P/00042655/9 są własnością 

Gminy Michałowice.  

Ul. Zaciszna, obręb ewid. Komorów-Osiedle   

 Działka ewid. nr 738/1, położona w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, jest w posiadaniu 

samoistnym Gminy Michałowice, obecnie trwa procedura regulacji stanu prawnego.  

Ul. Sadowa, obręb ewid. Komorów-Wieś   

 Działka ewid. nr 16, położona w obrębie ewid. Komorów-Wieś, uregulowana w księdze 

wieczystej KW nr WA1P/00042655/9 jest własnością Gminy Michałowice.  

Ul. Turystyczna, obręb ewid. Komorów-Wieś   

 Działki ewid. nr 58/6 i 80, położone w obrębie ewid. Komorów-Wieś, uregulowane w księdze 

wieczystej KW nr WA1P/00041191/1 są własnością Gminy Michałowice. Działka ewid. nr 135/2, 

położona w obrębie ewid. Komorów-Wieś jest w posiadaniu samoistnym Gminy Michałowice, 

obecnie trwa procedura regulacji stanu prawnego.  

Ul. Stara Droga, obręb ewid. Komorów-Wieś   

 Działki ewid. nr 243/10, 243/11, 246/7, 247/7, 248/7 i 249/7, położone w obrębie ewid. 

Komorów-Wieś, uregulowane w księdze wieczystej KW nr WA1P/00067254/9 oraz działki ewid. nr 

252/8, 681/7 i 713, położone w obrębie ewid. Komorów-Wieś, uregulowane w księdze wieczystej 

KW nr WA1P/00041191/1 są własnością Gminy Michałowice. Działka ewid. nr 268, położona w 

obrębie ewid. Komorów-Wieś jest w posiadaniu samoistnym Gminy Michałowice.   

Ul. Spacerowa, obręb ewid. Michałowice-Osiedle   

Działki ewid. nr 419 i 592, położone w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle są w posiadaniu 

samoistnym Gminy Michałowice.    

Ul. Niecała, obręb ewid. Opacz-Kolonia   

Działka ewid. nr 346, położona w obrębie ewid. Opacz-Kolonia jest w posiadaniu 

samoistnym Gminy Michałowice, obecnie trwa procedura regulacji stanu prawnego.    

Ul. Dzika, obręb ewid. Pęcice Małe   

Działki ewid. nr 74/2 i 76, położone w obrębie ewid. Pęcice Małe są w posiadaniu 

samoistnym Gminy Michałowice, obecnie trwa procedura regulacji stanu prawnego.    

W związku z powyższym wnoszę  stosowną uchwałę.  

 



Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr      /      /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 
Granica, gm. Michałowice



 

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 

 
 

Granica, Komorów, gm. Michałowice 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 

 
Komorów, gm. Michałowice 



Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 
 

Komorów, gm. Michałowice 



Załącznik nr 5 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 

 
Komorów, gm. Michałowice



Załącznik nr 6 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 
Komorów, gm. Michałowice 



Załącznik nr 7 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 
Komorów, gm. Michałowice 



Załącznik nr 8 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 
Michałowice, gm. Michałowice 



Załącznik nr 9 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 
Opacz-Kolonia, gm. Michałowice



Załącznik nr 10 do projektu uchwały nr     /    /2020 

Rady Gminy Michałowice z dnia                      2020 r. 

 
Pęcice Małe, gm. Michałowice 


