
projekt 
 

 
Uchwała nr ..............2016  

z dnia ...............2016 r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Drodze wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ew. 188/2, położonej w miejscowości 
Owczarnia gm. Brwinów, nadaje się – na zgodny wniosek współwłaścicieli - nazwę 
„Malinowa”. 
 

§ 2 
Szczegółowe położenie drogi wymienionej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 
 

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



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Współwłaściciele, położonej w Owczarni, działki nr ew. 188/2, stanowiącej drogę 
wewnętrzną, złożyli wniosek o nadanie nazwy. 

Droga ta stanowi dojazd do wielu działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Nadanie nazwy przedmiotowej drodze wprowadzi ład w przyszłej numeracji 
porządkowej nieruchomości przy niej położonych, zapewniając tym samym bezproblemową 
ich lokalizację, co ma szczególne znaczenie dla służb porządkowych i ratunkowych. 

Wnioskodawcy i jednocześnie współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości 
wyrazili zgodę na nadanie nazwy – Malinowa. 
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do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 
 

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



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Współwłaściciele, położonej w Owczarni, działki nr ew. 188/2, stanowiącej drogę 
wewnętrzną, złożyli wniosek o nadanie nazwy. 

Droga ta stanowi dojazd do wielu działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Nadanie nazwy przedmiotowej drodze wprowadzi ład w przyszłej numeracji 
porządkowej nieruchomości przy niej położonych, zapewniając tym samym bezproblemową 
ich lokalizację, co ma szczególne znaczenie dla służb porządkowych i ratunkowych. 

Wnioskodawcy i jednocześnie współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości 
wyrazili zgodę na nadanie nazwy – Malinowa. 
 



projekt 
 

 
Uchwała nr ..............2016  

z dnia ...............2016 r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Drodze wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ew. 188/2, położonej w miejscowości 
Owczarnia gm. Brwinów, nadaje się – na zgodny wniosek współwłaścicieli - nazwę 
„Malinowa”. 
 

§ 2 
Szczegółowe położenie drogi wymienionej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 
 

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



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Współwłaściciele, położonej w Owczarni, działki nr ew. 188/2, stanowiącej drogę 
wewnętrzną, złożyli wniosek o nadanie nazwy. 

Droga ta stanowi dojazd do wielu działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Nadanie nazwy przedmiotowej drodze wprowadzi ład w przyszłej numeracji 
porządkowej nieruchomości przy niej położonych, zapewniając tym samym bezproblemową 
ich lokalizację, co ma szczególne znaczenie dla służb porządkowych i ratunkowych. 

Wnioskodawcy i jednocześnie współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości 
wyrazili zgodę na nadanie nazwy – Malinowa. 
 


