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

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

 
 

 
 w sprawie nadania nazwy ulicy Rumiankowej 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 Kępa Kiełpińska, stanowiącej działki ewidencyjne numer 
56/13 (obręb 0008, Kiełpin) i 66/13 (obręb 0090, Kępa Kiełpinska) nadaje się nazwę: ulica 
Rumiankowa. 
 

§ 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 Rumiankowej. 

W świetle art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. 2022, poz. 559) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi  

lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm.), a także wznoszenia pomników. 

Ze względu na potrzebę zapewnienia ładu przestrzennego zgodnego z zapisami planu 

miejscowego oraz rozwojem budowlanym na terenie Kępy Kiełpińskiej, zachodzi 

konieczność nadania nazwy ulicy stanowiącej działki ewidencyjne nr 56/13 (obręb  
0008, Kiełpin) i 66/13 (obręb 0090, Kępa Kiełpińska). 

Rada Sołecka Kępa Kiełpińska pozytywnie zaopiniowała propozycję nazwy ulicy. 

Działki nr 56/13 (obręb 0008, Kiełpin) i 66/13 (obręb 0090, Kępa Kiełpińska) zlokalizowane  

są w sołectwie Kępa Kiełpińska, w pobliżu ul. Brzegowej, ul. Zielnej i ul. Lawendowej. 
Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Łomianki, znajdują się w granicach 

obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kępy Kiełpińskiej”, 

uchwalonego Uchwałą nr XL/471/2018 z dn. 8 marca 2018 r. Rady Miejskiej  

w Łomiankach– przeznaczenie tereny publicznych ciągów pieszych z możliwością dojazdu. 

Proponowana nazwa ulicy utrzymuje nawiązanie do istniejących w tym regionie nazw ulic  

np. ul. Zielna co skutkuje utrzymaniem jednolitego charakteru nazewnictwa w tym regionie. 

Ponadto, ze względu na postępującą w sąsiedztwie tej drogi zabudowę, 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. 

 
 



 
Załącznik graficzny nr 1 

do projektu Uchwały Nr            /            /2022 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia                    2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Rumiankowej w gminie Łomianki  
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