
                                                                                                          

UCHWAŁA NR 19/XXVIII/2009  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Siestrzeń, oraz zmiany 

nazwy ulicy w miejscowości Żelechów. 

    

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

gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy 

uchwala co następuje:  

                                                           § 1 

1. Uzupełnia  się  nazwę  ulicy  w  miejscowości  Siestrzeń: 

- ulica Rubinowa - droga gruntowa oznaczona jako działka o numerze 

ewidencyjnym 166/2, stanowiąca komunikację do działek powstałych w wyniku 

podziału działki numer 16. 

                                                    § 2 

 

1.    Uzupełnia  się  nazwę   ulic  w  miejscowości  Żelechów: 

- ulica Błękitna – droga gruntowa oznaczona jako działki numerami 

ewidencyjnymi 319; 320/2, odchodząca od ulicy Chełmońskiego w kierunku 

zachodnim. 

 - ulica Turkusowa – droga gruntowa oznaczona jako działka numerem 

ewidencyjnym 322/19 stanowiącą komunikację do działek powstałych wyniku 

podziału działki numer 322.  

2. W Uchwale Nr 3/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w § 2 pkt 2 numer działki 338/10 zastępuje się nr 338/2. 

 

3. W Uchwale Nr 8 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 14 maja 1994 r. w § 1 pkt 5 nazwę 

ulicy Urwana zastępuje się nazwą ulica Żużlowa.  

 

§ 3 

Szczegółowe położenie ulic określają mapy ewidencyjne wsi stanowiące załącznik do uchwały. 

 § 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5 

Uchwałę należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Sołectwa wsi Siestrzeń oraz Sołectwa 

wsi Żelechów, doręczyć do Urzędu Poczty, Komisariatu Policji, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia 

Gazowego i Ewidencji Ludności.  

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego (załączniki do niniejszej uchwały nie podlegają publikacji w 

Dzienniku). 



 

 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 19/XXVIII/2009  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28.04.2009 r. 

 

w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Siestrzeń, oraz zmiany 

nazwy ulicy w miejscowości Żelechów. 

    

           W latach 1991 – 1994 podjęte zostały uchwały dotyczące nazewnictwa ulic na terenie 

gminy. Są to uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwach Żelechów i Siestrzeń. 

Ulica Żużlowa stanowi jeden ciąg komunikacyjny z ulicą Urwaną, w związku z powyższym 

jest zasadne nadanie jednej nazwy ulicy – ulica Żużlowa całej drodze, co jest istotne z punktu 

widzenia interesu publicznego oraz funkcji ewidencyjnych.  

Brak siedlisk i nowych zabudowań, do których przyporządkowany by został adres ulicy 

Urwanej. Rezygnacja z nazwy nie powoduje żadnych perturbacji dla właścicieli gruntów 

przylegających do tego ciągu komunikacyjnego. Wprowadzenie nazwy ulica Żużlowa, przy 

której wprowadzono kilka oznaczeń adresowych w związku z meldowaniem osób zlikwiduję 

trudność lokalizacji ulicy Żużlowej od ulicy Nad Lasem.  

 


