
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………/XI/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Milanówek 

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada 

Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się nazwę ulica „Żurawia" drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działki nr: 121, 134, 135, 64/1, 63/1 i 62/1 w obrębie 05-03 w Milanówku, stanowiące 

własność Gminy Milanówek.  

2. Układ ulicy zawiera graficzny mapowy załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówek. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

Przewodnicząca  

                                         Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława  

 

 

  



Uzasadnienie 

do uchwały nr …….. /XI/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Milanówek 

 

     Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 z późn. zm.), podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

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

zlokalizowana. Biorąc pod uwagę fakt, iż Gmina Milanówek jest właścicielem nieruchomości, na 

której droga wewnętrzna jest zlokalizowana, Burmistrz Miasta Milanówek za celowe uznaje 

wnioskowanie do rady gminy o nadanie jej nazwy. Spełniony jest zatem wymóg, o którym mowa w 

art. 8 ust. 1a ww. ustawy.  

     Oznaczenie nazewnictwa ulicy na terenie gminy Milanówek uzasadnione jest łatwiejszym 

administrowaniem nieruchomościami, wiąże się to z przejrzystością adresową.  

     Nadanie numeracji porządkowej nieruchomościom położonym przy ulicach, umożliwia szybszą 
identyfikację adresata. Nadto oznaczenie nazewnictwa ulic służy bezpieczeństwu mieszkańców 

(pogotowie pożarowe, gazowe, energetyczne, wodne i lekarskie).  

     Propozycja nazwy pochodzi od właścicieli działek obsługiwanych z przedmiotowej drogi. 

Proponowana nazwa ulicy „Żurawia” uwzględnia charakter nazewnictwa ulic w tym rejonie gminy 

Milanówek. W sąsiedztwie istnieje już ulica o nazwie – „Sowia”, a nieco dalej – „Jerzyków” i 

„Słowików”. We wnioskach właścicieli działek obsługiwanych z przedmiotowej drogi pojawiły się też 
inne propozycje nazw dla ulicy: „Skowronków”, „Dzika”. Ostatnie wnioski w tej sprawie noszą datę 
12 i 14 listopada 2019 r.  

     Wszystkie przedmiotowe działki nr ew. 121, 134, 135, 64/1, 63/1 i 62/1 w obrębie 05-03 w 

Milanówku są oznaczone w ewidencji gruntów jako „dr” oraz stanowią własność Gminy Milanówek, 

co uwidocznione jest w księgach wieczystych nr: WA1G/00079923/8, KW 5805/6, 

WA1G/00081675/1, KW 41285/8, WA1G/00079785/8.  

     W decyzjach Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dn. 10.10.2019 r. (sygn. 

spraw: KOA/2948/Ar/19 i KOA/3265/Ar/19) napisano m.in.: 

- Przedmiotowe działki nr ew. 121, 135, 134 noszą w ewidencji gruntów oznaczenie „dr”. (…) zostały 

wydzielone pod drogę.  

- (…) organ odwoławczy stwierdza, że skoro działka ma w ewidencji status drogowy, została 

wyodrębniona pod komunikację dla terenu inwestycji, fizycznie nie ma na niej żadnych przeszkód, 

została wysypana tłuczniem, to może ona pełnić zadania drogi wewnętrznej.  

     W związku z powyższym oraz w związku ze złożonymi przez właścicieli działek obsługiwanych z 

przedmiotowej działki drogowej – wnioskami o nadanie jej nazwy, wystąpiła konieczność 
sporządzenia projektu niniejszej uchwały i przedstawienia go Radzie Miasta Milanówka do 

rozpatrzenia na sesji Rady Miasta Milanówka, co niniejszym czynię.  


