Uchwała Nr 551/LII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie nadania drodze polo1onej w Serocku nazwy uJ.Nlepodległo~cl,

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zrn.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6żn.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§1

1, Nadaje się drodze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 34/8 i nr 34/10 obręb nr 14,
połatanej

w

Serocku. będącej własnością gminy

Miasto i Gmina Serock, nazwę

ul. Niepodległości.
2. Przebieg drogi przedstawiony został na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w tycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego,
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Uzasadnienie do uchwały Nr 551/LIIJ2018 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania
drodze połotonej w Serocku

Działki ewidencyjne

nr 34/8

i nr 34/10 obręb nr 14, polożone w Serocku, stanowią drogę

wewnętrzną, będącą własnością gminy Miasto i Gmina Serock.
Przedmiotowa droga służy jako dojazd do nieruchomości wzdłuż niej zlokalizowanych.
Właściciele nieruchomości

przyległej do drogi zaproponowali,

Uwzględniając

propozycję

nadanie

nazwy

zgłaszaną

przedmiotowej

oraz potrzebę

drodze,

Burmistrz

aby nadać jej nazwę ul. Niepodległości.

uporządkowania
Miasta

i Gminy

ładu przestrzennego
Serock

wychodzi

poprzez

z inicjatywą

nadania jej w/w nazwy.
Zaproponowana

nazwa nie występuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) podejmowanie
publicznymi

gminnym (Dz. U.

uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami

lub nazw dróg wewnętrznych

w rozumieniu

ustawy z 21 marca

1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6źn.zm.) należy do wyłącznej właściwości

rady gminy.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
przez radę gminy

uchwały

w sprawie

nadania

nazwy drodze wewnętrznej,

podjęcie

uwarunkowane

jest

uzyskaniem pisemnych zgód właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Nadanie w/w nazwy to uhonorowanie

100 rocznicy odzyskania

Podjęcie niniejszej uchwały wpisuje się w ogólnopolskie
gmina Miasto i Gmina Serock. Nadanie przedmiotowej

niepodległości

obchody, których aktywnym uczestnikiem jest
drodze nazwy ul. Niepodległości

w przestrzeni publicznej miasta Serock trwały ślad tego ważnego wydarzenia.

$ponądzHa: Marta Mierzwa

przez Polskę.

pozostawi
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Załącznik do Uchwały Nr .5.5.1
f2ó1g
Rady. Miejskiej MerockU
z dnia
.h;;..~~ Q. 2018r.
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