
Uchwała Nr XIII / 82 / 2007
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 3 grudnia 2007r.

w sprawie nadania nazw ulic

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny 
(Dz.  U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001r.  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy  Jaktorów  uchwala  co 
następujące:

§ 1

Nadaje się nazwę następującym ulicom:

1. we wsi Henryszew  
„Nadrzeczna” ulicy lokalnej o nr 2KDd biegnącej od ulicy Topolowej (nr 3KDl) w 
kierunku północnym do granicy z miastem Żyrardów – jak przedstawia załącznik nr 1 
do uchwały;

    
2. we wsi Henryszew  

„Jagiellońska”  ulicy  lokalnej  o  nr  4KDl  biegnącej  od  ulicy  Topolowej  (3KDl)  w 
kierunku  zachodnim  do  granicy  z  miastem  Żyrardów  (przedłużenie  ulicy 
Jagiellońskiej we wsi Międzyborów) –  jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

3. we wsi Henryszew  
„Kochanowskiego”  ulicy  lokalnej  o  nr  25KDd  na  całej  długości  przewidzianej  w 
planie –  jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

     
4. we wsi Henryszew  

„Klonowa”  ulicy  lokalnej  o  nr  1KDd,  biegnącej  od  ulicy  Topolowej  (1KDl)  w 
kierunku południowo-zachodnim do drogi o nr 2KDd –  jak przedstawia załącznik nr 
1 do uchwały;

5. we wsi Henryszew  
„Jesionowa”  ulicy  lokalnej  o  nr  5KDd,  biegnącej  od  ulicy  Topolowej  1KDl  w 
kierunku południowo-zachodnim do drogi o nr 2KDd –  jak przedstawia załącznik nr 
1 do uchwały;

6. we wsi Henryszew  
„Różana”  ulicy  lokalnej  o  nr  3KDd  biegnącej  od  drogi  nr  1KDd  w  kierunku 
północnym do drogi o nr 5KDd –  jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

7. we wsi Henryszew  
„Jodłowa”  ulicy  lokalnej  o  nr  4KDd  biegnącej  od  drogi  o  nr  1KDd  w  kierunku 
północnym do drogi o nr 5KDd - jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

8. we wsi Henryszew  
„Ks.  Ściegiennego”  ulicy  lokalnej  o  nr  30KDd biegnącej  od  ulicy  Modrzewiowej 
(28KDd)  w kierunku południowym do istniejącej  drogi  gminnej  -  jak przedstawia 
załącznik nr 1 do uchwały;



9. we wsi Henryszew  
„Jasna” ulicy lokalnej, biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl), w kierunku zachodnim 
do drogi o nr 32KDd – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

10. we wsi Henryszew  
„Fredry”  ulicy  lokalnej  o  nr  32KDd biegnącej  od  drogi  o  nr  31KDd w kierunku 
południowym do rowu melioracyjnego – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

11. we wsi Henryszew  
„Rejtana”  ulicy lokalnej  o  nr  31KDd biegnącej  od drogi  o  nr  30KDd w kierunku 
zachodnim  do  granicy  z  miastem  Żyrardów  -  jak  przedstawia  załącznik  nr  1  do 
uchwały;

12. we wsi Henryszew  
„Traugutta” ulicy lokalnej o nr 29KDd biegnącej od ulicy Modrzewiowej (28KDd) w 
kierunku południowym do drogi  o  nr  31KDd -  jak przedstawia  załącznik  nr  1  do 
uchwały;

13. we wsi Henryszew  
„Mazowiecka” ulicy lokalnej o nr 27KDd biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl), w 
kierunku  zachodnim  i  południowym  do  ulicy  Modrzewiowej  (28KDd)  –  jak 
przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

14. we wsi Henryszew  
„Spokojna” ulicy lokalnej o nr 8KDl biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl) w kierunku 
zachodnim  do  granicy  z  miastem  Żyrardów  –  jak  przedstawia  załącznik  nr  1  do 
uchwały;

15. we wsi Henryszew  
„Reja”  ulicy  lokalnej  o  nr  2KDW  biegnącej  od  drogi  o  nr  8KDl  w  kierunku 
południowym na całej długości - jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

16. we wsi Henryszew  
„Jarzębinowa” ulicy lokalnej wydzielonej z działki nr ewid. 155, oznaczonej nr ewid. 
155/9 i 155/19, biegnącej od ulicy Topolowej w kierunku północno-wschodnim - jak 
przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

17. we wsi Henryszew  
„gen. Hallera” ulicy lokalnej o nr 24KDd biegnącej od drogi o nr 25KDd, w kierunku 
północno-zachodnim  do  drogi  o  nr  20KDd  –  jak  przedstawia  załącznik  nr  1  do 
uchwały;

18. we wsi Henryszew  
„Legionów” ulicy lokalnej o nr 23KDd biegnącej od drogi o nr 25KDd w kierunku 
północno-zachodnim  do  drogi  o  nr  20KDd  –  jak  przedstawia  załącznik  nr  1  do 
uchwały;

19. we wsi Henryszew  
„Ks. Skorupki” ulicy lokalnej o nr 22KDd biegnącej od drogi o nr 25KDd w kierunku 
północno-zachodnim  do  drogi  o  nr  20KDd  -  jak  przedstawia  załącznik  nr  1  do 
uchwały;

20. we wsi Henryszew  



„Józefa  Piłsudskiego”  ulicy  lokalnej  o  nr  20KDd  biegnącej  od  ulicy  Topolowej 
(1KDl) w kierunku południowo-zachodnim do rzeki Wierzbianka - jak przedstawia 
załącznik nr 1 do uchwały;

21. we wsi Henryszew  
„Bora  Komorowskiego”  ulicy  lokalnej  o  nr  18KDd biegnącej  od ulicy  Topolowej 
(2KDl), w kierunku południowo-zachodnim do rzeki Wierzbianka – jak przedstawia 
załącznik nr 1 do uchwały;

22. we wsi Henryszew  
„Reymonta”  ulicy  lokalnej  o  nr  16KDd  biegnącej  od  ulicy  Topolowej  (2KDl)  w 
kierunku południowo-zachodnim do rzeki Wierzbianka – jak przedstawia załącznik nr 
1 do uchwały;

23. we wsi Henryszew  
„Harcerska”  ulicy lokalnej  o  nr  17KDd biegnącej  wzdłuż  rzeki  Wierzbianka  -  jak 
przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

24. we wsi Henryszew  
„Wybickiego” ulicy lokalnej o nr 21KDd biegnącej od drogi o nr 9KDl w kierunku 
północno-wschodnim   do  rzeki  Wierzbianka  -  jak  przedstawia  załącznik  nr  1  do 
uchwały;

25. we wsi Henryszew  
„Bukowa” ulicy  lokalnej  o  nr  1KDW biegnącej  od  drogi  o  nr  8KDl,  w kierunku 
północnym – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

26. we wsi Henryszew  
„Orła Białego” ulicy lokalnej o nr 15KDd biegnącej od drogi o nr 14KDd w kierunku 
północno-zachodnim do granicy z wsią Grądy – jak przedstawia załącznik nr 1 do 
uchwały;

27. we wsi Henryszew  
„Stepowa”  ulicy  lokalnej  o  nr  19KDd  biegnącej  od  ulicy  Topolowej  (1KDl)  w 
kierunku północno-wschodnim do granicy z wsią Grądy - jak przedstawia załącznik nr 
1 do uchwały;

28. we wsi Henryszew  
„Grota Roweckiego” ulicy lokalnej o nr 13KDd biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl) 
w kierunku północno-wschodnim  - jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

29. we wsi Henryszew  
„Jaśminowa” ulicy lokalnej o nr 12KDd biegnącej od drogi o nr 5KDl, w kierunku 
południowo-zachodnim – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

30. we wsi Henryszew  
„gen. Okulickiego” ulicy lokalnej o nr 4KDW biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl) w 
kierunku północno-wschodnim do drogi o nr 5KDl – jak przedstawia załącznik nr 1 do 
uchwały;

31. we wsi Henryszew  



„Ks. Popiełuszki” ulicy lokalnej o nr 6KDd biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl) w 
kierunku wschodnim a następnie południowym do drogi o nr 7KDd - jak przedstawia 
załącznik nr 1 do uchwały;

32. we wsi Henryszew  
„Kalinowa” ulicy lokalnej o nr 11KDd i 10KDd biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl) 
w  kierunku  zachodnim,  przecinając  drogę  o  nr  6KDd  do  drogi  o  nr  6KDl  -  jak 
przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

33. we wsi Henryszew  
„Wschodnia”  ulicy  lokalnej  o  nr  9KDd biegnącej  od  ulicy  Topolowej  (1KDl),  w 
kierunku wschodnim a następnie południowym do drogi o nr 7KDd – jak przedstawia 
załącznik nr 1 do uchwały;

34. we wsi Henryszew  
„Południowa” ulicy lokalnej o nr 8KDd biegnącej od drogi o nr 9KDd w kierunku 
południowym do drogi o nr 7KDd – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

35. we wsi Henryszew  
„11 Listopada” ulicy lokalnej  o nr 7KDd biegnącej  od ulicy Topolowej (1KDl) w 
kierunku północno-wschodnim do drogi o nr 7KDl - jak przedstawia załącznik nr 1 do 
uchwały;

36. we wsi Henryszew  
„Jaworowa”  ulicy  lokalnej  o  nr  7KDl   i  6KDl  biegnącej  od  granicy  z  wsią 
Międzyborów w kierunku północnym do granicy z  wsią  Grądy  -  jak przedstawia 
załącznik nr 1 do uchwały;

37. we wsi Henryszew  
„Wierzbowa”  ulicy  lokalnej  o  nr  ewid.  198/1  biegnącej  od  drogi  o  nr  6KDl,  w 
kierunku wschodnim – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

38. we wsi Henryszew  
„Cisowa” ulicy lokalnej, biegnącej od drogi o nr 6KDl w kierunku wschodnim, do 
drogi o nr ewid. 214 – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

39. we wsi Henryszew  
„Mała” ulicy lokalnej o nr ewid. 202/3 biegnącej od drogi o nr 33KDl w kierunku 
zachodnim - jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

40. we wsi Henryszew  
„Szyszkowa” ulicy lokalnej  o nr ewid.  212/13,  biegnącej  od drogi  o  nr  3KDW w 
kierunku wschodnim  - jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

41. we wsi Henryszew  
„Szarych  Szeregów” ulicy lokalnej  o  nr  33KDl biegnącej  od drogi  o  nr  5KDl,  w 
kierunku południowym do granicy z wsią Międzyborów – jak przedstawia załącznik 
nr 1 do uchwały;

42. we wsi Henryszew  



„  Dmowskiego”  ulicy  lokalnej  o  nr  9KDl,  biegnącej  wzdłuż  granicy  z  miastem 
Żyrardów – jak przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

43. we wsi Henryszew
„Pierwszej Brygady” ulicy lokalnej o nr 14KDd, biegnącej od ulicy Topolowej (1KDl) 
w kierunku północno-wschodnim do granicy z wsią Grądy – jak przedstawia załącznik 
nr 1 do uchwały;

44. we wsi Henryszew  
„Grabowa” ulicy lokalnej biegnącej od drogi o nr 6KDl w kierunku wschodnim do 
drogi  o  nr  ewid.  214,  równolegle  do  ulicy  z  proponowana  nazwą  Cisowa  –  jak 
przedstawia załącznik nr 1 do uchwały;

45. we wsi Henryszew  
„Świerkowa” ulicy lokalnej biegnącej od drogi o nr ewid. 214 w kierunku wschodnim 
a  następnie  zawracając  w  kierunku  zachodnim  do  drogi  o  nr  ewid.  214  –  jak 
przedstawia załącznik nr 1 do 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.

                                                      
                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 

                                                                                     Mirosław Byczak






