
                              
  

UCHWAŁA  Nr XIII/116/2015 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nadbrzeż 

 

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

2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Części drogi wojewódzkiej nr 734 położonej w Gminie Karczew, w miejscowości 

Nadbrzeż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 819/1, nadaje się nazwę Główna. 

2. Części drogi wojewódzkiej nr 734 położonej w Gminie Karczew, w miejscowości 

Nadbrzeż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 825/1 i 825/3, nadaje się nazwę 

Spacerowa. 

3. Części drogi powiatowej nr 2734W położonej w Gminie Karczew, w miejscowości 

Nadbrzeż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 819/2, nadaje się nazwę Karczewska. 

4. Drodze gminnej nr 270301W położonej w Gminie Karczew, w miejscowości Nadbrzeż, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 821, nadaje się nazwę Ogrodowa. 

5. Drodze wewnętrznej gminnej, położonej w Gminie Karczew, w miejscowości Nadbrzeż, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 820, nadaje się nazwę Szkolna. 

6. Drodze wewnętrznej gminnej, położonej w Gminie  Karczew, w miejscowości Nadbrzeż, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 864, nadaje się nazwę Wenecka. 

7. Drodze wewnętrznej gminnej, położonej w Gminie Karczew, w miejscowości Nadbrzeż, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 861, nadaje się nazwę Środkowa. 

8. Drodze wewnętrznej gminnej, położonej w Gminie Karczew, w miejscowości Nadbrzeż, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 824, nadaje się nazwę Wiśniowa. 

 9. Mapa z zaznaczonym przebiegiem dróg stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.    

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

                                                                                                               Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Sołtys i Rada Sołecka Nadbrzeża, w imieniu mieszkańców Nadbrzeża zwrócili się z prośbą 

do Burmistrza Karczewa o przywrócenie nazw ulic w Nadbrzeżu. Nazwy ulic w Nadbrzeżu 

funkcjonowały do lat 80-tych. W obecnej chwili numeracja domów w Nadbrzeżu nie występuje                    

w kolejności, co sprawia trudności w odszukaniu danego numeru, zwłaszcza w sytuacjach 

awaryjnych tj. dojazd straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Wprowadzenie nazw ulic 

umożliwi systematyczne porządkowanie stanu numeracji budynków.  

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

w sprawie nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych należy do 

wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. 

 

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

                                                                                                               Danuta Trzaskowska 

 

 


