
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 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 (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Drodze stanowiącej działkę ewid. nr 616/1, część działki ewid. nr 602 oraz część działki ewid. nr 
596, położonej w obrębie ewid. Reguły, gmina Michałowice, nadaje się nazwę „Miętowa”. 
Przebieg ulicy „Miętowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Drodze stanowiącej działkę ewid. nr 892, położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, gmina 
Michałowice, nadaje się nazwę „Platynowa”. Przebieg ulicy „Platynowej” 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. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Michałowice
z dnia .................... 2023 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Michałowice
z dnia .................... 2023 r.
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Uzasadnienie 

„ul. Miętowa” 

Działki ewidencyjne nr 616/1, 602 i 596, położone w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie 
Michałowice stanowią własność Gminy Michałowice. 

W wyniku rozmów i spotkań z mieszkańcami tej ulicy, ostatecznie, dla tego odcinka, została wybrana 
nazwa "Miętowa". Do sołtysa sołecta Reguły została wystosowana prośba o zaopiniowanie ww. 
nazwy. Zaproponowana nazwa została pozytywnie zaopiniowana. 

„ul. Platynowa" 

Działka ewidencyjna numer 892, położona w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, w gminie 
Michałowice jest własnością osóby prywatnej. Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o nadanie 
nazwy drodze, przebiegającej przez ww. działkę, zaproponował nazwe "Platynowa". 

Nazwa ta została zaakceptowana przez sołtysa sołectwa Opacz-Kolonia. 

W związku z powyższym wnoszę stosowną uchwałę. 
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