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z dnia  10 lipca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 22 lipca 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy nowopowstałym ulicom w  Mszczonowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r, 
poz.713)  Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Nadaje się nastepujące nazwy nowopowstałym ulicom w Mszczonowie: 

–   Przemysłowa, 

–   Odnawialna, 

–   Wiatraczna, 

–   Techniczna. 

2. Przebieg nowopowstałych ulic przedstawia załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 22 lipca 2020 r.
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Uzasadnienie

Konieczność nadania nazwy nowym ulicom w obrębie Mszczonów jest konsekwencją

realizacji obowiązujących dla tych terenów planów zatwierdzonych:

1)Uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonów,
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. Mazowieckiego z 10 lipca 2014 roku, poz. 6686.

2)Uchwałą Nr XIX/152/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2004r, Nr 204 poz. 5458  z dnia 14 sierpnia 2004 roku.

Na podstawie ww. uchwał wydzielono działki m.in. pod drogi określone w mpzp jako:

- 2KDD, 3KDD – Tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, tereny dróg kategorii gminnej klasy
dojazdowej (Uchwała Nr XLVI/373/14).

- 1KDL, 2KDL, 4KDL - Tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, tereny dróg kategorii gminnej
klasy lokalnej - (Uchwała Nr XLVI/373/14)

- K1, K3 – Tereny komunikacji (Uchwała Nr XIX/152/04),

1.Ulica Przemysłowa.

Nazwa ulicy „Przemysłowa” odnosi się do terenów przemysłowych usytuowanych na obrzeżach gminy
Mszczonów. Ulica Przemysłowa przebiega od ulicy Keramzytowej, aż do granicy Gminy Mszczonów z 
Gminą Radziejowice. Nadanie nazwy dla ulicy jest wypadkową ustaleń planu miejscowego
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014 roku oraz
Uchwałą Nr XIX/152/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 roku (dyspozycja planu
4KDL i K1).

2.Ulica Odnawialna.

Konieczność nadania nazwy dla nowej ulicy w obrębie Mszczonów (tereny inwestycyjne przy
Keramzycie) jest konsekwencją otrzymania wniosku o ustalenie numerów porządkowych dla budynku
w trakcie budowy usytuowanego na działkach o nr ew. 90/10 i 90/11. Ulica stanowi dojazd do działek
będących we własności firm: ECO- SERVICE oraz SARIA. Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta Mszczonów zatwierdzony Uchwałą Nr
XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014 roku (dyspozycja planu 3KDD). Nazwa
ulicy – Odnawialna – nawiązuje do przeznaczenia dopuszczającego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego fragment miasta Mszczonów zatwierdzonego ww. uchwałą tj. dopuszcza na lokalizację
budowli i urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii (dla terenu 1-4P/U).

3.Ulica Wiatraczna

Ulica Wiatraczna usytuowana jest na terenach przemysłowych i biegnie od nowo nadanej ulicy
Przemysłowej do granicy Gminy Mszczonów z  Gminą Radziejowice. Zapewnia dojazd do działek
będących we własności osób prywatnych oraz działek będących we własności Gminy Mszczonów. Droga
jest własnością Gminy Mszczonów, nadanie nazwy jest konsekwencją ustaleń planu miejscowego
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014 roku
(dyspozycja planu 1KDL i 2KDL).

4.Ulica Techniczna

Ulica Techniczna usytuowana jest na terenach przemysłowych i biegnie od nowo nadanej ulicy
Wiatracznej do granicy Gminy Mszczonów z  Gminą Radziejowice. Zapewnia dojazd do działek będących
we własności osób prywatnych oraz działek będących we własności Gminy Mszczonów. Droga jest
własnością Gminy Mszczonów, nadanie nazwy jest konsekwencją ustaleń planu miejscowego
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014 roku oraz
Uchwałą Nr XIX/152/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 roku (dyspozycja planu
2KDD i K3).
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Ustalenie nowych nazw ulicom, będących przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą
zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości
przeznaczonych pod zabudowę przemysłową, 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 2012 r., poz. 125).

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie, a zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713), podejmowanie uchwał w sprawach
nazw ulic należy do wyłącznej właściwości Rady.
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