
UCHWAŁA NR XXXVI/339/17
RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Czwartaków będącej drogą publiczną oznaczoną

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka symbolem 230 KDD, 
stanowiącym działki o numerach ewidencyjnych 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 58/1, 58/2 w obrębie ewidencyjnym 
143404_1.0026 z przyczyn wskazanych

w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przebieg ulicy przedstawia graficzny załącznik nr 2, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 6059



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/339/17

Rady Miasta Zielonka

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Nazwa ulicy Czwartaków została nadana Uchwałą Nr XXXX/75/68 Miejskiej Rady Narodowej w Zielonce. 
Przedmiotowa uchwała nie precyzuje jaką formację wojskową upamiętniono. W związku z wymogami ustawy 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744), niniejsza uchwała w sposób 
jasny i niebudzący wątpliwości wskazuje co jest przedmiotem upamiętnienia.

Nadanie nazwy ul. Czwartaków upamiętnia 4 Pułk Piechoty Królestwa Polskiego, który w czasie Powstania 
Listopadowego odegrał kluczową rolę w walkach o Arsenał (1830), wsławił się obroną Olszynki Grochowskiej 
(1831), brał udział w bitwie pod Ostrołęką (1831), będzie godnym patronem ulicy w Zielonce.
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