
UCHWAŁA NR ………………. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ……………………….. 

 

w  sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Pieńki Zarębskie i uzupełnienia nazw ulic w 

miejscowości Ojrzanów i 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. Wprowadza  się  nazwy  ulic  w  miejscowości  Pieńki Zarębskie: 

- ulica Fiołkowa-  droga gminna oznaczona numerem ewidencyjnym 154, stanowiąca 

kontynuację ulicy Fiołkowej w miejscowości  Kaleń Towarzystwo, 

- ulica Dwór Nad Utratą – droga gruntowa oznaczona  numerem ewidencyjnym 1/4 

stanowiąca komunikację do działek powstałych z  podziału działki nr 1, 

- ulica Bażanta – droga gminna oznaczona numerem ewidencyjnym 203 odchodząca w 

kierunku zachodnim od ulicy Bażanta, oznaczonej numerem ewidencyjnym 136 

położonej w bezpośrednio przylegającej wsi Zaręby,  

- ulica Krzyżówki – droga gminna oznaczona numerem ewidencyjnym 248 stanowiąca 

kontynuację ulicy Krzyżówki w miejscowości Zaręby. 

§ 2 

1.     Uzupełnia  się  nazwy   ulic  w  miejscowości  Ojrzanów: 

 - ulica  Cegielniana– droga gruntowa oznaczona numerami ewidencyjnymi 220/1, 200/2, 

200/5 stanowiąca komunikację do działek powstałych podziału działki numer 200 , 

- ulica Gliniana –droga gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 200/4 stanowiąca 

komunikację do działek powstałych z podziału działki numer 200. 

 

§ 3 

 

1.     Uzupełnia  się  nazwę   ulicy  w  miejscowości  Żelechów: 

 - ulica Jesienna – droga gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 621/3. 

§ 4 

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

 

 § 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6 

 

Uchwałę należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Sołectwa wsi Pieńki Zarębskie, 

Sołectwa wsi Ojrzanów oraz Sołectwa wsi Żelechów, doręczyć do Urzędu Poczty, Komisariatu 

Policji, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego i Ewidencji Ludności.  

 

§ 7 

 



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). 

 


