
UCHWAŁA NR XIII/114/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 3 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 tj.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

1. Nadać ulicy w miejscowości Stanisławów, obejmującej działkę o nr ew. 303 oraz 304/2, zgodnie z mapą 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, nazwę ul. Północna. 

2. Nadać ulicy w miejscowości Stanisławów, obejmującej działkę o nr ew. 125 oraz części działki o nr ewid. 
156 zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, nazwę ul. Spacerowa. 

§ 2. Nadać nową treść: 

1. załącznikowi nr 1 do uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów obejmującego działki o nr ewid. 303 i 304/2, 
położone w miejscowości Stanisławów w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. załącznikowi nr 2 do uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów obejmującego działki o nr ewid. 125 i część działki 
o nr ewid. 156, położone w miejscowości Stanisławów w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/114/2020 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 3 marca 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/114/2020 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 3 marca 2020 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 806 ze zm.), podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia
pomników przyrody, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, gm. Stanisławów nadała nazwę Północna, ulicy
położonej na działce ewidencyjnej numer 303, w miejscowości Stanisławów oraz nazwę Spacerowa, ulicy
położonej na działce ewidencyjnej numer 125 w miejscowości Stanisławów. Przedłużeniem ulicy
odpowiadającej działce ewidencyjnej numer 303 położonej w miejscowości Stanisławów jest ulica stanowiąca
działkę ewidencyjną numer 304/2 położona w miejscowości Stanisławów, które oddziela od siebie przebiegając
prostopadle DK nr 50 i zasadnym jest, aby w ciągu działek ewidencyjnych numer 303 i 304/2 położonych
w miejscowości Stanisławów obie działki były objęte nazwą ulicy.

Przedłużeniem ulicy odpowiadającej działce ewidencyjnej numer 125 położonej w miejscowości
Stanisławów jest ulica stanowiąca działkę ewidencyjną numer 156 położona w miejscowości Stanisławów, której
część łączy działkę numer 125 z ulicą Armii Krajowej w związku z czym zasadnym jest aby w ciągu działki
ewidencyjnej numer 125 i części działki ewidencyjnej 156 położonych w miejscowości Stanisławów nadana była
tożsama nazwa ulicy. Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
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