
                             
  

UCHWAŁA  Nr VIII/63/2015 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej położonej w Gminie Karczew, w miejscowości Piotrowice, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 355/14, która rozpoczyna się od drogi gminnej nr 

270319W i biegnie w kierunku wschodnim działek o nr 355/13 i 355/18 nadaje się nazwę Karoliny. 

2. Drodze wewnętrznej położonej w Gminie Karczew, w miejscowości Piotrowice, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 355/5, która rozpoczyna się od drogi gminnej nr 

270319W i biegnie w kierunku wschodnim działek o nr 355/4 i 355/9 nadaje się nazwę Luizy. 

3. Mapa podziału, z zaznaczonym przebiegiem dróg wewnętrznych stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały.    

§ 2. 1. Drodze wewnętrznej położonej w Gminie Karczew, w miejscowości Piotrowice, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354/7, która rozpoczyna się od drogi gminnej nr 

270319W i biegnie w kierunku wschodnim działek o nr 354/6 i 354/12 nadaje się nazwę Jolanty. 

 2. Mapa podziału, z zaznaczonym przebiegiem drogi wewnętrznej stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.    

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

           Przewodnicząca Rady 

           Danuta Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1318 oraz z 2014 poz. 379 

i 1072. 



 

UZASADNIENIE 

Przedmiotowe drogi wewnętrzne, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 354/7, 355/5 i 

355/14 w Piotrowicach, powstałe w wyniku podziału działek o nr ew. 354 i 355 w Piotrowicach, 

stanowią własność osoby prywatnej, posiadają uregulowany stan w księdze wieczystej nr 

WA1O/00076733/8 i WA1O/00029783/7.  

Na prośbę właścicielek dróg wewnętrznych, o nazwanie ich imionami żeńskimi, tj. drogę 

wewnętrzną nr 354/7 imieniem Jolanty, drogę wewnętrzną nr 355/5 imieniem Luizy, drogę 

wewnętrzną nr 355/14 imieniem Karoliny, przygotowano powyższą uchwały. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w 

sprawie nazywania dróg wewnętrznych należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. 

 

 

 

          Przewodnicząca Rady 

           Danuta Trzaskowska 
 



 

ZAŁĄCZNIK nr 1 
do UCHWAŁY Nr VIII/63/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 10 czerwca 2015 r. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 
do UCHWAŁY Nr VIII/63/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 10 czerwca 2015 r. 


