
P R O J E K T 
Uchwała Nr …… / ….. / 2022 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia …………. 2022 roku 

 
 

 
 w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego Bogdańskiego w gminie Łomianki 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. 2022, poz. 559) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 
Drodze położonej w sołectwie Łomianki Chopina, stanowiącej działki ewidencyjne numer: 
70/3, 71 część oraz 68/8 część (obręb 0010, Łomianki Dolne), nadaje się nazwę:  
ulica Antoniego Bogdańskiego. 
 

§ 2. 
  
Przebieg ulicy przedstawiony został na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.   
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 
 

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



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego 

Bogdańskiego. 

Do urzędu wpłynęły wnioski właścicieli działek ewidencyjnych nr 70/3, 71, 68/8 z obrębu 

0010, Łomianki Dolne o nadanie nazwy drodze wewnętrznej. 

Wnioskodawcy zaproponowali nazwę – ul. Antoniego Bogdańskiego. 

Propozycja uzyskała pozytywną opinię Burmistrza Łomianek.  

Wnioski o nadanie nazwy ulicy zostały złożone przez wszystkich właścicieli przedmiotowej 

drogi, zatem warunki dla nadania nazwy przedmiotowej drodze zawarte  

w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zostały spełnione.  

W związku ze złożoną propozycją nadania nazwy ulicy wystąpiono do Rady Sołeckiej 
Łomianki Chopina o wyrażenie stanowiska w powyższej sprawie. Opinie członka Rady 

Sołeckiej oraz Sołtysa są rozbieżne: członek Rady Sołeckiej popiera wniosek, natomiast 

Sołtys jest przeciwny wnioskowi o nadanie nazwy ul. Antoniego Bogdańskiego. 

Działki nr 70/3, 71 część oraz 68/8 część (obręb 0010, Łomianki Dolne) zlokalizowane  

są w sołectwie Łomianki Chopina przy ul. Aleja Fryderyka Chopina, w sąsiedztwie  

ul. Paderewskiego. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach obowiązywania 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Chopina”, uchwalonego Uchwałą  
nr VIII/ 49/ 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dn. 9 czerwca 2011 r. – przeznaczenie 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Proponowana nazwa ulicy wpisuje się tematycznie do nazw w sąsiedztwie 
np. ul. Paderewskiego, Majora Bronisława Kamińskiego, co skutkuje utrzymaniem 

jednolitego charakteru nazewnictwa w tym regionie. Ponadto, nadanie nazwy ulicy umożliwi 
w sposób racjonalny nadawanie numeracji porządkowej dla nieruchomości  

do niej przylegających. 

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w gminie Łomianki. 

Antoni Bogdański (ur. 10 czerwca 1900 r. zm. 3 maja 1945 r.) był ostatnim wójtem Gminy 

Młociny, bohaterem ziemi łomiankowskiej, organizatorem Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Łomiankach, został odznaczony Krzyżem Walecznych, był więziony na Pawiaku  

oraz w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Neuengamme, zginął wraz z innymi 

więźniami na statku “Thielbeck”. 



 

Załącznik graficzny nr 1 
do projektu Uchwały Nr            /            /2022 

Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia                    2022 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy A. Bogdańskiego w gminie Łomianki 
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