UCHWAŁA Nr LIII/483/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w Gminie Karczew, w
miejscowości Piotrowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 537, która rozpoczyna
się od południowej granicy Gminy Karczew i biegnie w kierunku północnym do drogi wewnętrznej
gminnej na działce nr 492, nadaje się nazwę Szklarniowa.
2. Ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w Gminie Karczew, w
miejscowości Otwock Wielki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1629 i 1630, która
rozpoczyna się od południowej strony od działki nr 701 i biegnie w kierunku północno-wschodnim
do drogi wojewódzkiej nr 734, następnie od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku północnowschodnim do granicy miejscowości Otwock Wielki, nadaje się nazwę Dębowa.
§ 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
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 12, 138 i 159

UZASADNIENIE
Na wniosek Sołtysa wsi Piotrowice i Sołtysa wsi Otwock Wielki, reprezentujących swoje
sołectwa, o nadanie nazw ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych przygotowano
niniejszą uchwałę.
W chwili obecnej są trudności w przydzielaniu kolejnych numerów porządkowych na
obszarze wsi Piotrowice i Otwock Wielki. Nadanie nazw drogom wewnętrznym pozwoli na ich
łatwiejszą lokalizację i rozwiązuje problem lokalizacji nowopowstałych budynków.
Nazwy dróg zostały zaproponowane przez Sołtysów wsi, na których znajdują się
przedmiotowe ulice.
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

