
UCHWAŁA Nr 15/LXIII/2023 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,1783, 2185) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Ojrzanów: 

- ulica Ładna - drodze wewnętrznej oznaczonej nr ew. 168/9 i 369/6 odchodzącej od ulicy 

Kresowej. 

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, 

podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia 

pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. 

Nadanie nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości 

przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości,  

ulic i adresów ( Dz.U. 2021r., poz.1368). 

Zgodnie z art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1693, 1768,1783, 2185) podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest  

ona zlokalizowana.  

Tym samym zostały spełnione warunki dla nadania nazwy przedmiotowej drodze wewnętrznej. 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr 15/LXIII/2023 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 


