
projekt 
 

Uchwała Nr_____/____/2019       

Rady Gminy Michałowice 

z dnia  _______________ 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1 
1. Drodze stanowiącej działki ewid. nr 640 i 646, położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś, 

gmina Michałowice, nadać nazwę „Rosy”. Przebieg ulicy „Rosy” określa mapa stanowiąca 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Drodze stanowiącej część działek ewid. nr 554, 535/8, 535/9, 535/10, 535/11, 535/12, 535/13, 
535/14, 535/15, 535/16, 535/17, 535/17, 535/18, 535/19, 535/20, 535/21, 535/22 i 535/23, 
położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Cyklistów”. 
Przebieg ulicy „Cyklistów” 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 ulic położonych na terenie gminy Michałowice 

 
Działki ewid. nr 640, 646, obręb ewid. Komorów-Wieś 

Działki ewid. nr 640 i 646, położone w obrębie ewid. Komorów-Wieś jest własnością osób 
fizycznych. Nadanie nazwy ulicy nie będącej własnością lub we władaniu Gminy Michałowice, 
wymaga zgody właściciela terenu, na którym jest ona zlokalizowana. O nadanie nazwy wszyscy 
współwłaściciele ww. działki wystąpili zgodnym wnioskiem.  

Wnioskodawcy w swoim piśmie o nadanie nazwy ww. drodze zaproponowali nazwę 
„Rosy”. Nazwa ta została pozytywnie zaopiniowana przez sołtysa sołectwa Komorów-Wieś.  
 
Działki ewid. nr 554, od nr 535/8 do nr 535/23, obręb ewid. Nowa Wieś   
 Działka ewid. nr 554, położona w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, uregulowana w 
księdze wieczystej KW nr WA1P/00127204/3, jest własnością Gminy Michałowice.  

Działki ewid. od nr 535/8 do nr 535/23, położone w obrębie ewid. Nowa Wieś, są 
własnością Skarbu Państwa, a w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.  
 Właściciele nieruchomości położonej przy ww. drodze wystąpili on nadanie nazwy. 
Zaproponowali nazwę „Cyklistów”. Spółka PKP wyraziła zgodę na nadanie nazwy istniejącej 
drodze.  Nazwa został pozytywnie zaopiniowana przez 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. 

 
 
 

 
 

Komorów-Wieś, gm. Michałowice

ul. Rosy 
dz. ew. nr 640, 646 



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

 

 
Nowa Wieś, gm. Michałowice 

 


