
UCHWALA NR 13N12015 

RADY GMINY ZABIA WOLA 
z dnia 24 lutego 2015 r. 

w sprawie nadania nazw ulie w miejseowosci Lasek, Ojrzan6w, Huta Zabiowolska 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzqdzie gmmnym 

(Oz. U. z 2013 r., poz.594 t.j. ze zm.) Rada Gminy uchwala co nastypuje: 

§ I 

Nadaje siy nazwy ulicy w miejscowosci Lasek - ulica Porannej Mgty drodze gruntowej skladajilcej 

siy z dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 88/6, 87/2, stanowiilcej komunikacjy do dzialek 

powstalych w wyniku podzialu dzialek or ew. 88/4,87, odchodzqcej od ul. Slonecznej. 

§2 

Nadaje siy nazwy ulicy w miejscowosci Ojrzan6w - ulica Osikowa drodze gruntowej skbdajilcej 

siy z dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/8,67/9 stanowiilcej komunikacjy do dzialek 

powstalych w wyniku podzialu dzialki or ew. 67, odchodzilcej od ul. Tarczynskiej, z)okalizowanej 

w sqsiedztwie ul. Wiklinowej i ul. Torfy. 

§ 3 
Nadaje siy nazwy ulicy w mleJscowOSCI Huta iabiowolska - ulica Dobra drodze gruntowej 

skladajilcej siy z dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 14111, 16/4, 14112, 16112 stanowiilcej 

komunikacjy do dzialek powstalych w wyniku podzialu dzialek nr ew. 14, 16, zlokalizowanej 

pomiydzy ul. Przy Trasie i ul. Motolotni. 

§4 

Szczeg6lowe polozenie ulic okreslajil mapy ewidencyjne wsi stanowiqce zalilczniki do uchwaly. 

, §5 

~~ -
~~ykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 
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Uchwala wchodzi w Zycie w terminie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Urzydowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego (zalilczniki do niniejszej uchwaly nie podlegajil publikacji w 

Ozienniku). 
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