
Uchwała nr 1181/357/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 17 lipca 2018 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych  
na obszarze Województwa Mazowieckiego 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) i art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) 
oraz § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.  
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym  
i tunelom (Dz. U. poz. 582) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 1994/306/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 września  
2006 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa 
Mazowieckiego1, wprowadza się następujące zmiany: 
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 
4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 
5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 
6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 
7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 
8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 

                                                           
1 Zmienionej uchwałą nr 255/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009 r., uchwałą nr 767/340/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2010 r., uchwałą nr 2683/113/11 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą nr 106/5/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 
2014 r., uchwałą nr 209/123/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2016 r., uchwałą nr 573/143/16 Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r., uchwałą nr 1500/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego  
z dnia 27 września 2016 r. oraz uchwałą nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2017 r.  
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