Uchwała Nr 342/V/2010
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Rondo uliczne zlokalizowane na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego (droga w Zarządzie Dróg Powiatowych) z ul. Jarosławską (droga nr 721 - w Zarządzie Dróg Wojewódzkich), położone na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów:
Nr działki

Nr
obrębu

Nr księgi wieczystej

1
2

51/11, 51/12
27/1, 27/2, 27/3

48
50

KW WA1O/00057204/0
KW WA1O/00057204/0

3

81/1

48

grunt niehipotekowany

4

1/10

50

grunt niehipotekowany

5

81/2, 81/3, 81/4, 81/5,
1/6, 1/7, 1/9

48
50

KW WA1O/00057204/0

właściciel /
samoistny posiadacz

Skarb Państwa
Skarb Państwa
Województwo
Mazowieckie
Województwo
Mazowieckie

władający /
zarządca

Zarząd Dróg
Powiatowych

Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich

Skarb Państwa

otrzymuje nazwę rondo im. Michała Elwiro Andriollego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Józefowa.
§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w Urzędzie Miasta oraz na
słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Józefowa
w sprawie nadania nazwy ulicy

Dla ronda ulicznego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego (droga w Zarządzie Dróg Powiatowych) z ul. Jarosławską (droga nr 721 - w Zarządzie Dróg Wojewódzkich), położonego w Józefowie w rejonie rzeki Świder proponuje się nazwę rondo im. Michała Elwiro Andriollego na
wniosek Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej.
Michał Elwiro Andriolli żył w latach 1836-1893.

Michał Elwiro Andriolli osiedlił się w rejonie Świdra na stałe w 1880 roku. Na zakupionej przez siebie posiadłości
obejmującej około 200 ha nad Świdrem, po obu stronach rzeki, wybudował oprócz swojej willi jeszcze kilkanaście
domów pod wynajem. Za przykładem Andriollego poszło wielu innych - przemysłowców, kupców, wojskowych.
Malarz i grafik, za udział w Powstaniu Styczniowym 1863 roku został uwięziony i spędził kilka lat na zesłaniu w
Wiatce w północnej Rosji. Po powrocie pracował jako ilustrator książek i stołecznych czasopism. Jest autorem
rycin do "Pana Tadeusza" Mickiewicza, a także utworów Słowackiego, Kraszewskiego, Szekspira.
W Otwocku i Józefowie Andriolli budował domy wg własnych projektów, nadając im specyficzny charakter poprzez
ornamentalne zdobnictwo, rozpowszechnione do dzisiaj w wiejskim i daczowym rosyjskim budownictwie drewnianym. Dla jego określenia upowszechniła się nazwa "świdermajer". Wiele willi w tym stylu zdobi do dzisiaj miasto.

