Propozycja 1: Nazwy związane z bajkami i baśniami

Propozycja 3: Nazwy związane z emocjami i nastrojami

Wstępne propozycje nazw ulic w kategorii nazw związanych z bajkami i baśniami:
Baśni, Alicji w Krainie Czarów, Jasia i Małgosi, Magiczna, Wróżki, Małej Syrenki, Anastazji, Zaczarowana,
Kopciuszka, Królowej Śniegu, Dzikich Łabędzi, Plastusia, Małego Księcia, Muminków, Pięknej i Bestii, Rusałki,
Pinokia, Aladyna, Piotrusia Pana, Czerwonego Kapturka, Złotej Rybki, Calineczki

Wstępne propozycje nazw ulic w kategorii nazw związanych z emocjami i nastrojami:
Dobrosąsiedzka, Serdeczna, Słodka, Aromatyczna, Pachnąca, Balsamiczna, Przyjemna, Piękna, Dobrego
Humoru, Miłego Dnia, Zjawiskowa, Nastrojowa, Urzekająca, Zachwycająca, Szczęśliwa, Sympatyczna, Życzliwa,
Porywająca, Powabna, Czarująca, Beztroska, Kultowa

Propozycja 2: Nazwy związane z bitwami historycznymi
Wstępne propozycje nazw ulic w kategorii nazw związanych z bitwami:
Grunwaldzka, Saragoska, Moskiewska, Warecka, Jasnogórska, Wileńska, Warneńska, Kircholmska, Ołtarzewska,
Płowiecka, Racławicka, Cecorska, Legnicka, Zbaraska, Chocimska, Tykocińska, Mławska, Radzymińska, Kocka,
Kłuszyńska

Propozycja 4: Nazwy związane z pisarzami i poetami
Wstępne propozycje nazw ulic w kategorii nazw związanych z pisarzami i poetami:
J. Tuwima, Z. Nałkowskiej, S. Lema, S. Wyspiańskiego, R. Kapuścińskiego, M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego,
W. Reymonta, B. Leśmiana, Z. Herberta, Cz. Miłosza. W. Gombrowicza, C.K. Norwida, I. Krasickiego, L. Staffa,
S. Żeromskiego, S.I. Witkiewicza, W. Szymborskiej, A. Fredry, J. Długosza, J. Brzechwy, S. Mrożka, J. Duszyńskiej.

Potrzeba nadania nazw ulic

Koncepcja nazewnictwa ulic
w Domaniewie i Domaniewku

Osoby z zewnątrz mają problemy z odnalezieniem
właściwego adresu, w numeracji domów pojawia się coraz
więcej dodatkowych liter, numeracja nie tylko nie ułatwia,
lecz czasem już utrudnia orientację.

Szanowni Państwo,

Przygotowanie koncepcji nazewnictwa

Gmina Brwinów chce uporządkować kwestie adresów nieruchomości
w Domaniewie i Domaniewku. Problemem jest nie tylko właściwe doręczanie
listów i innych przesyłek, lecz także szybkie dotarcie pod wskazany adres służb
spieszących na ratunek w potrzebie.

Przedstawienie kilku propozycji według zasad:
nazwy ulic powinny łączyć się tematycznie
i nie powinny powtarzać się
w innych miejscowościach
na terenie gminy.

Pogotowie ratunkowe, straż pożarna, straż miejska i policja, pogotowie gazowe
i energetyczne często mają dziś problem z ustaleniem właściwego adresu w Domaniewie i Domaniewku. Nie ma „strony parzystej” i „strony nieparzystej”, a kolejne
numery sąsiadują ze sobą, więc np. naprzeciwko posesji nr 5, po drugiej stronie
ulicy jest nr 75. Powstają też nowe budynki, a kolejne podziały nieruchomości
spowodowały, że przy numerach zaczęły pojawiać się kolejne litery, już nie tylko B
czy C, lecz tak jak w przypadku świetlicy – nawet do H.

Od 23 do 31 października 2019 r. ETAP WYBORU KONCEPCJI NAZEWNICTWA
Mieszkańcy zdecydują o kierunku dalszych prac nad nadaniem nazw ulic
w Domaniewie i Domaniewku.

Nadanie nazw ulic oraz wprowadzenie nowej numeracji wprowadzi ład, który
ułatwi orientację w Domaniewie i Domaniewku wszystkim, którzy chcą Państwa
odwiedzić lub też osiedlić się tutaj w przyszłości.

Wynik głosowania i dalsze kroki

Publikacja w ciągu 7 dni od zakończenia głosowania
na www.brwinow.pl. Plakaty zostaną wywieszone
na tablicach sołeckich i w świetlicy w Domaniewie.
Do 15 listopada br. będzie można zgłaszać do Sołtysa
ewentulane zmiany –
w ramach wybranej
koncepcji.

Po wstępnych rozmowach z Panią Sołtys oraz z mieszkańcami Domaniewa
i Domaniewka przedstawiam Państwu do wyboru cztery koncepcje nazewnictwa.
Chodzi o głosowanie w sprawie nadania kierunku dalszych prac nad wyborem
konkretnych nazw. Zaproponowane nazwy poszczególnych ulic (na str. 2-3) mogą
jeszcze zostać zmienione lub zmodyfikowane – w ramach wybranej koncepcji.
Państwa opinia na temat nazewnictwa ulic zdecyduje o tym, jak będą nazywane
drogi w Domaniewie i Domaniewku.

Przygotowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej

Zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu!
– Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów

Referat Gospodarki Nieruchomościami przygotuje
projekty uchwał zgodnie z wybraną koncepcją.
UWAGA: w przypadku dróg prywatnych nadanie nazwy
odbędzie się na pisemny wniosek
podpisany przez wszytkich
współwłaścicieli drogi.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
tj. ok. 2 miesiące od jej
podjęcia.

Dzięki nazwom ulic adresy w Domaniewie i Domaniewku zostaną uporządkowane
Każdy mieszkaniec otrzyma zawiadomienie o zmianie adresu, na podstawie którego będzie mógł
zmienić swoje dane w bankach i innych instytucjach. Gmina Brwinów wprowadzi zmiany w ewidencji ludności oraz ewidencji dróg oraz przekaże do Powiatu Pruszkowskiego prowadzącego
ewidencję gruntów i budynków, a ten – do Wydziału Ksiąg Wieczystych SR w Pruszkowie.

Kontakt w sprawie dalszych informacji na temat nazewnictwa ulic:
Sołtys Wioletta Badurek, tel. 574 000 843 Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53

Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Brwinów

Uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie

Kto może wziąć udział w głosowaniu?
Głosować mogą osoby pełnoletnie, zameldowane w Domaniewie i Domaniewku.
Urząd Gminy Brwinów dostarczy pod każdy adres odpowiednią liczbę kart do głosowania
(na podstawie ewidencji ludności).
Osoby, które są mieszkańcami Domaniewa i Domaniewka, a nie są tutaj zameldowane,
mogą wziąć udział w głosowaniu tylko wówczas, jeśli znajdują się w spisie wyborców.
Jeśli zabrakło dla nich kart roznoszonych do skrzynek pocztowych, powinny zgłosić się
po karty do sołtys Wioletty Badurek (Domaniew 54A, tel. 574 000 843).
Gdzie można oddać karty do głosowania?
Urna będzie ustawiona w świetlicy w Domaniewie (adres: Domaniew 22H).
Jak długo trwa głosowanie?
Głosowanie trwa od 23 do 31 października 2019 r. w czasie dyżurów w świetlicy:
od poniedziałku do piątku w godz. 1700–2000 (w środę także dodatkowo w godz. 1000–1300)
oraz w sobotę w godz. 1000–1300.

