
Uchwała Nr LIII / 270 / 2013 

Rady Gminy Jaktorów 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 
 

w sprawie nadania nazw drogom 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594 i poz. 645) Rada Gminy Jaktorów uchwala co następujące: 

 
 
    § 1. Nadaje się nazwy następującym drogom: 
 
 
 
1) we wsi Budy-Grzybek: 

a) „Moniuszki”  drodze we wsi Budy - Grzybek, oznaczonej numerem działki 787 (Budy-
Grzybek) oraz 652 (Stare Budy), biegnącej od ulicy Żyrardowskiej w kierunku południowo – 
wschodnim do ulicy Księdza Baranowskiego – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały.       

      
b) „Nowowiejskiego” drodze we wsi Budy - Grzybek, oznaczonej numerem działki 36/1, 
biegnącej od ulicy Żyrardowskiej w kierunku południowo - wschodnim do ulicy Księdza 
Baranowskiego – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały. 

  
2) we wsi Chylice: 

a) „Gierymskiego” drodze we wsi Chylice, oznaczonej numerem działki 417, biegnącej od ulicy  
Chełmońskiego w kierunku wschodnim – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 do niniejszej 
uchwały.     
 
b) „Jerzego Kukuczki”  drodze we wsi Chylice-Kolonia, oznaczonej numerem działki 486/4 i 485 
(Chylice-Kolonia), biegnącej od ulicy Warszawskiej w kierunku północnym do terenu PKP oraz w 
kierunku zachodnim – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
3) we wsi Jaktorów: „Traugutta”  drodze we wsi Jaktorów, oznaczonej numerem działki 76, 

biegnącej od ulicy Generała Skokowskiego w kierunku północno – wschodnim do ulicy Jazdy 
Polskiej – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
4) we wsi Jaktorów-Kolonia: 

a) „Księdza Baranowskiego” drodze we wsi Jaktorów-Kolonia, oznaczonej numerem działki 
374, biegnącej od ulicy Potockiego w kierunku południowo – zachodnim do ulicy Radziejowickiej 
– zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 do niniejszej uchwały. 
 
b) „Potockiego” drodze we wsi Jaktorów-Kolonia, oznaczonej numerem działki 326 (Jaktorów), 
biegnącej od ulicy Żyrardowskiej w kierunku południowym i południowo – wschodnim do granicy 
administracyjnej gminy – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7 do niniejszej uchwały. 

 



c) „Moniuszki”  drodze we wsi Jaktorów-Kolonia, oznaczonej numerem działki 372, biegnącej od 
ulicy Żyrardowskiej  w kierunku południowo – wschodnim do ulicy Księdza Baranowskiego – 
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
d) „Nowowiejskiego” drodze we wsi Jaktorów-Kolonia, oznaczonej numerem działki 373 i 376, 
biegnącej od ulicy Żyrardowskiej w kierunku południowo – wschodnim do ulicy Księdza 
Baranowskiego – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
5. we wsi Stare Budy: 

a) „Żyrardowska” drodze we wsi Stare Budy, oznaczonej numerem działki 477/2 i 477/1, 
biegnącej od granic administracyjnych wsi Jaktorów-Kolonia w kierunku południowo – 
zachodnim do granicy administracyjnej z wsią Sade Budy – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 
8 do niniejszej uchwały. 
 
b) „Księdza Baranowskiego” drodze we wsi Stare Budy, oznaczonej numerem działki 620 i 724, 
biegnącej od ulicy Potockiego w kierunku południowo – zachodnim do ulicy Radziejowickiej – 
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 do niniejszej uchwały. 
 

6. we wsi Budy Michałowskie: „Księdza Baranowskiego” drodze we wsi Stare Budy, oznaczonej 
numerem działki 724 (Stare Budy), biegnącej od ulicy Potockiego w kierunku południowo – 
zachodnim do ulicy Radziejowickiej – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 do niniejszej uchwały. 
 
 
 
      § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
 
 

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

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                       PRZWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
 
                                                                                             Mirosław Byczak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


