
(projekt) 

UCHWAŁA NR XXXIV/…./21 

RADY GMINY WILGA 
 

z dnia ……………… 2021 r. 

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrybór. 

 

 

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

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Wilga uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Nadaje się niżej wymienionym drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Ostrybór 

nazwy ulic: 

1) działka nr ewid. 608 –„Aleja Lichomskich”, 

2) działka nr ewid. 606 – ulica „Biała”, 

3) działka nr ewid. 607 – ulica „Czarna”, 

4) działki nr ewid. 608 i 609/3 – ulica „Groszkowa”, 

5) działka nr ewid. 609/3 – ulica „Zielona”, 

6) działka nr ewid. 549/33 – ulica „Cichy Zakątek”, 

7) działka nr ewid. 549/34 – ulica „Leśne Gniazdo”, 

8) działka nr ewid. 549/35 – ulica „Antonówki” 

9) działka nr ewid. 549/36 – ulica „Wnucząt” 

10) działka nr ewid. 549/38 – ulica „Wrzosowa”, 

11) działka nr ewid. 552/22 – ulica „Wolna”. 

 

§ 2 

Mapa z lokalizacją i nazwami ulic stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga. 

 

§ 4 

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

Województwa Mazowieckiego. 



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. 

Ustalenie nowych nazw ulic, będących 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 Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125). 

Na obszarze miejscowości Ostrybór położona jest kolonia „Malinówka”, która jest 

integralną częścią miejscowości Ostrybór. Na tym terenie wsi znajduje się duża ilość działek 

rekreacyjnych z domkami letniskowymi. Z uwagi na wygląd i charakter kolonii występuje tu 

problem z numeracją porządkową nieruchomości, ponieważ nadane są nazwy tylko trzech ulic. 

Większość budynków oznaczona jest jako Ostrybór nr … Z racji położenia kolonii na uboczu 

wsi ciężko określić, czy dana nieruchomość oznaczona tylko numerem porządkowym to domek 

letniskowy położony w kolonii Malinówka czy dom we wsi w zwartej zabudowie. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazw ulic służy przede wszystkim bezpieczeństwu 

mieszkańców oraz precyzuje lokalizacje dla nieruchomości m.in. służb ratowniczych, itp. 

Działki o nr ewid. 606, 607, 609/3, 552/22 będącymi drogami wewnętrznymi stanowią 

własność Gminy Wilga, a działki o nr ewid. 549/33, 549/34, 549/35, 549/36, 549/38, 552/22 

będącymi drogami wewnętrznymi są we władaniu Gminy Wilga. 

Nadaje się również nazwę ulicy na wniosek właściciela działki nr 608, która także 

stanowi drogę. Przychylono się tutaj do nadania nazwy ulicy „Aleja Lichomskich”. 

Nadanie nazwy ulicy „Aleja Lichomskich”, jak również pozostałych nazw ulic uzyskały 

pozytywną opinię Rady Sołeckiej wsi Ostrybór. 

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

U. z 2020 r. poz. 470) podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej wymaga uznania pisemnej zgody właściciela terenu, na którym jest ona 

zlokalizowana. Tym samym zostały spełnione warunki dla nadania nazw przedmiotowych dróg. 

 

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazw ulic w miejscowości 

Ostrybór. 

 


