
projekt 
 

Uchwała Nr       /        / 2019       

Rady Gminy Michałowice 

z dnia                                2019 r. 

 

w sprawie nadania nazw ulic położonych 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. Drodze stanowiącej działki ewid. nr 220/11, 220/15 i 220/29, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Opacz-Kolonia, gmina Michałowice, nadać nazwę „Czapli”. Przebieg ulicy 
„Czapli” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Drodze stanowiącej działkę ewid. nr 1161/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, 
gmina Michałowice, nadać nazwę „Niezapominajki”. Przebieg ulicy „Niezapominajki” 
określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Drodze stanowiącej działkę ewid. nr 389/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, 
gmina Michałowice, nadać nazwę „Krystyny”. Przebieg ulicy „Krystyny” określa mapa 
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Drodze stanowiącej działkę ewid. nr 395/3, 393/3, 389/8 i 388/3, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Wiktorii”. Przebieg ulicy 
„Wiktorii” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 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 ulic położonych na terenie gminy Michałowice 

 
ul. Czapli – dz. 220/11, 220/15, 220/29 

Działki nr ewid. 220/11 o pow. 1 403 m2, nr ewid. 220/15 o pow. 2 514 m2 oraz nr ewid. 
220/29 o pow. 122 m2 stały się własnością Gminy Michałowice na podstawie aktu notarialnego 
Rep. A. nr 1683/2018 z dnia 11.12.2018 r. i stanowią drogę.  

Właściciel działki położnej przy ww. drodze złożył wniosek o nadanie jej nazwy. 
Zaproponował ul. Lawendową, jednakże nazwa ta występuje już na terenie gminy Michałowice.  
Zaproponowano nazwę „Czapli”, co spotkało się z pozytywna opinią zarówno Sołtysa sołectwa 
Opacz-Kolonia jak i mieszkańców.  

ul. Niezapominajki – dz. 1161/2 

Działka ewid. nr 1161/2 o pow. 1 456 m2, obręb ewid. Nowa Wieś, uregulowana w księdze 
wieczystej KW nr WA1P/00130218/8, jest własnością Gminy Michałowice. 

Właściciele działek położonych przy drodze stanowiącej działkę ewid. nr 1161/2, wystąpili 
z wnioskiem o nadanie nazwy tej drodze. Zaproponowali nazwę „Krótka”, jako przedłużenie 
istniejącej ulicy. Jednakże nazwa taka występuje już w trzech innych miejscowościach, ponadto 
biegnie ona po prywatnej działce, stanowiącej dojazd do posesji. W związku z tym kolejną 
propozycją była nazwa „Niezapominajki”, która została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa 
sołectwa Nowa Wieś.   
ul. Krystyny, dz. 389/9; ul. Wiktorii – dz. 395/3, 393/3, 389/8, 388/3 

Działki ewid. nr 389/9, 395/3, 393/3, 389/8 i 388/3, uregulowane w księdze wieczystej 
KW nr WA1P/00128945/6, stanowią własność Gminy Michałowice. 

Właściciele działek położonych przy ww. działkach zaproponowali nazwy „Krystyny” i 
„Wiktorii”. Nazwy te harmonizują z sąsiednimi ulicami Wandy i Heleny i zostały pozytywną 
opinię sołtysa sołectwa Nowa Wieś.  

W związku z powyższym wnoszę  stosowną uchwałę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr       /       /2019 
Rady Gminy Michałowice z dnia                               2019 r. 

 

 
Opacz-Kolonia, gm. Michałowice

ul. Czapli 
dz. ew. nr 220/11, 220/15 i 220/29 



Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr      /       /2019 
Rady Gminy Michałowice z dnia                         2019 r. 

 

 
Nowa Wieś, gm. Michałowice 



Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr      /       /2019 
Rady Gminy Michałowice z dnia                         2019 r. 

 
 
 

 
 

Nowa Wieś, gm. Michałowice 
 


