
UCHWAŁA NR LII/236/10 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia  3 sierpnia 2010 r. 

  

  

 

  

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i drodze publicznej 

  

  

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

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Gminy 

Kampinos uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Nadaje się następujące nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Pasikonie: 

1. ulica Podkowy, drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 25/4, 

stanowiącej własność Gminy Kampinos, 

2. ulica Konika Polskiego, drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  

nr ewid. 25/2 stanowiącej własność Gminy Kampinos i działka nr ewid. 24/2 

stanowiącej własność prywatną, do której uzyskano pisemną zgodę właściciela gruntu. 

 

§ 2 

Nadaje się nazwę drodze gminnej Nr 0109080 oznaczonej w ewid. gruntów jako dz. nr 22/15 

położonej w miejscowości Pasikonie -  ulica Jazdy Polskiej  

 

§ 3 

Szkic sytuacyjny ulic opisanych w § 1 ust. 1 i 2, § 2 określający ich położenie i przebieg 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  

§ 5 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
  

Obowiązująca od dnia 10 października 2005 r. nowelizacja ustawy o samorządzie 

gminnym oraz o drogach publicznych opublikowana w (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) 

uposażyła rady gmin w uprawnienia do nadawania nazw ulic i placów, które są drogami 

publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). 

Drogami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych są drogi nie zaliczone 

do żadnej kategorii dróg publicznych w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, 

dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez 

przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle 

autobusowe. 

Nowela ustawy o drogach publicznych wymaga też aby przed podjęciem  przez radę gminy 

uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym uzyskać pisemną zgodę właścicieli 

terenów, na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna. 

Dla nieruchomości objętych niniejszą uchwałą stanowiących drogę wewnętrzną wymagane 

zgody właścicieli uzyskano (wniosek o nadanie nazwy). 

Nadanie proponowanej nazwy rozwiąże ponadto praktyczny problem z adresami domów 

stojących przy tej drodze. 

Nadawanie nazw ulic w Gminie Kampinos w poszczególnych miejscowościach odbywa się 

tematycznie.| Ponieważ w miejscowości Pasikonie znajdują się stadniny koni, tematem 

przewodnim nazewnictwa dróg gminnych będzie "Świat Koni". 

Powołując się na art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 1 a 

ustawy o drogach publicznych podjecie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Podjecie niniejszej uchwały przedkłada Wójt Gminy Kampinos. 

 


