
UCHWAŁA Nr …/………/21 

Rady Miasta Milanówka z 

dnia …………… 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z 

późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

§ 1  

1. Nadaje się nazwę ulica „POGODNA" drodze wewnętrznej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działki nr: 27/2, 29/2, 31/2, 35/2 i 36/1  w obrębie 07-02  

w Milanówku, stanowiące własność osób prywatnych.  

2. Przebieg przedmiotowej ulicy wskazany jest na mapie sytuacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

§ 3  

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

  

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta 

 

             Witold Mossakowski 

      

    



Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, 

nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych  

w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.   

Działki 27/2, 29/2, 31/2 i 36/1  w obrębie 07-02 w Milanówku tworzą drogę 

wewnętrzną i stanowią własność osób fizycznych. Działka 35/2 w obrębie 07-02 

również przynależy do tej drogi i jest własnością Gminy Milanówek. 

Wspomniana droga wewnętrzna jest ulicą boczną od ulicy Wiatracznej, służącą  

do obsługi komunikacyjnej przyległych do niej posesji zabudowanych domami 

jednorodzinnymi. 

Nadanie nazwy jest inicjatywą wszystkich mieszkańców, od których Urząd Miasta 

Milanówka otrzymał stosowne deklaracje. Mieszkańcy zgodnie wnoszą, aby ulica 

otrzymała nazwę „Pogodna”.   

Właściciele przedmiotowej drogi korzystali z nazwy „ul. Pogodna” od dawna, lecz 

nazwa ta nie figurowała oficjalnie i dlatego uzasadnione jest podjęcie niniejszej 

uchwały. 

Proponowana nazwa ulicy – ul. Pogodna jest zgodna z nazwami sąsiadujących ulic 

(ul. Wesoła, ul. Piękna, ul. Miła, ul. Promyka).  
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