
projekt 
 

Uchwała Nr  ____/____/ 2019       

Rady Gminy Michałowice 

z dnia  _________________ 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 26 października 
1987 r. w sprawie zmiany nazw ulic i nadania nazw ulicom nowopowstałym 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1 
1. W § 1 ust. 2 Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 26 października 1987 r. 

skreśla się tiret drugi „Krótka”. 
2. W §1 Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 26 października 1987 r. 

skreśla się ust. 4.  
 

§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 zmieniającej Uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XV/63/87 z dnia 
26 października 1987 r. w sprawie zmiany nazw ulic i nadania nazw ulicom nowopowstałym 
na terenie gminy Michałowice 

 

Ulica Krótka w Nowej Wsi została nazwana roku 1987 r. W uchwale nie było podanego 
numeru działki po której przebiega, jedynie opis, że jest to ulica biegnąca od ul. Łąkowej. Należy 
przypuszczać, że była to część działki ewid. nr 601, obręb ewid. Nowa Wieś, stanowiącej 
własność prywatną, będąca wąskim dojazdem do posesji, usytuowanej w dalszej odległości  
od ul. Łąkowej. Przy tej ulicy nie ma nadanych żadnych numerów porządkowych, a tym samym 
nie ma żadnych osób zameldowanych. 

Właściciele działek sąsiadujących z działką ewid. nr 601, których działki powstały w 
wyniku scalenia i podziału, wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy drodze stanowiącej działkę 
ewid. nr  1161/2, która z mocy prawa, w wyniku scalenia i podziału, stała się własnością Gminy 
Michałowice. Z uwagi na fakt, że ul. Krótka nie funkcjonuje (brak numerów porządkowych i 
meldunków), nazwa jej zostanie usunięta ze spisu ulic w rejestrze TERYT i zostanie nadana 
nowa, inna nazwa dla działki ewid. nr 1161/2, stanowiącej drogę. 

Ulica Przedszkolna została nazwana w roku 1987 r. W uchwale również nie było 
podanego numeru działki po której biegnąca koło przedszkola w kierunku łąk. W 1993 r. została 
nazwana ulica Spacerowa, stanowiąca działkę ewid. nr 643, a wiec biegnąca od ul. Głównej w 
kierunku łąk. Na pewnym odcinku nazwy tych ulic pokrywają się. W związku z faktem, ze ul. 
Przedszkolna nie funkcjonuje (brak numerów porządkowych i meldunków),  jej nazwa zostanie 
usunięta ze spisu ulic w rejestrze TERYT.  

W związku z powyższym wnoszę  stosowną uchwałę.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


