
Uchwała Nr XLVIII/392/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 1 czerwca 2010 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4  w Karczewie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi�zku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwala si�, co nast�puje: 

   

§ 1. Uchwala si� Statut  Osiedla Nr 4 w Karczewie  w  brzmieniu stanowi�cym zał�cznik do 

uchwały. 

§ 2. Traci moc Statut Osiedla uchwalony Uchwał� Nr XIII/64/95 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 28 lutego 1995 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Karczewa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Mazowieckiego.

  

§ 5. Uchwała wchodzi w �ycie 14 dni po opublikowaniu.

Przewodnicz�ca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

          mgr Danuta �elazko 



Załącznik  

do Uchwały Nr 

XLVIII/392/2010 

         Rady Miejskiej w 

Karczewie 

         z dnia 1 czerwca 2010r. 

 

 

 

STATUT 

OSIEDLA  NR 4  w  Karczewie 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Osiedle Nr 4 w Karczewie zwane dalej Osiedlem jest jednostką pomocniczą  

Gminy Karczew i działa na podstawie niniejszego Statutu, uchwały Rady Miejskiej w 

Karczewie oraz przepisów o samorządzie gminnym, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 

1591 z 

późniejszymi zmianami); 

2) Statutu Gminy Karczew przyjętego uchwałą Rady Miejskiej  Nr XXIV/169/2008 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2008r. 

Nr 162, poz. 5721). 

 

§ 2. Osiedlową wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy osiedla, którzy stale 

zamieszkują na jej terytorium. Zasięg obszaru Osiedla ukazuje wykaz ulic stanowiący 

załącznik do Statutu Osiedla. 

 

§ 3. Powołanie, znoszenie, podział oraz łączenie Osiedla następuje w drodze uchwały 

Rady Miejskiej w Karczewie na wniosek mieszkańców obszaru, który jednostka ta obejmuje 

lub ma obejmować, a także z własnej inicjatywy Rady Miejskiej w Karczewie po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami tego obszaru. 

 

§ 4. Osiedle nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-

gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy. 

 

 

Rozdział II 

Zadania samorządu Osiedla 

 
§ 5. 1. Do zadań własnych Osiedla należy w szczególności: 

1) dążenie do zaspokojenia zbiorowych potrzeb jego mieszkańców, 

2) inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury Osiedla, 

3) opiniowanie projektów zmieniających obowiązujący status Osiedla, 

4) pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich spraw przed władzami gminy, 

5) inicjowanie działań na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz    

    bezpieczeństwa mieszkańców, 

6) troska o rozwój oświaty, kultury fizycznej i sportu, 



7) tworzenie warunków do zabaw i rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży w Osiedlu, 

8) opiniowanie lokalizacji nowych obiektów o charakterze publicznym i likwidacji 

istniejących, 

9) inicjowanie nazw ulic, oznakowań i zabezpieczeń w Osiedlu, 

10) troska o zieleń i środowisko naturalne oraz promowanie działań proekologicznych, 

11) inicjowanie pomocy społecznej, w szczególności pomocy dla ludzi samotnych, chorych i    

      niepełnosprawnych, 

 



 

 

 

 

 

Załącznik do Statutu Osiedla Nr 4 

 

 

 

 

 

Wykaz ulic 
 

 

 

 

 

Osiedle Nr 4  

 

Ulice: Księdza  Władysława Żaboklickiego,  Akacjowa,  Brzozowa,  Armii 
Krajowej,  Dojazd,  Kolejkowa,  Podlaska,  Stare Miasto,  Wschodnia, 

Zakolejkowa,  Przemysłowa,  Jagodne,  Czerwona Droga,  Torfy, Anielin,  
Ciepłownicza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


