
Uchwala Nr 117/XII/2019

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania drodze poło~oneJ we wsi Jachranka nazwy ul. Kresowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6źn.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się drodze, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako działki nr 404, nr 405/12 i nr 424/1,

położonej w obrębie Jachranka, będącej w części własnością gminy Miasto i Gmina Serock

oraz w części w posiadaniu samoistnym gminy Miasto i Gmina Serock, nazwę

ul. Kresowa.

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta j Gminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 117/XII/2019 Rady MiejakleJ w Serocku w sprawie nadania

drodze połotoneJ we wal Jachranka nazwy ul. Kresowa.

Działki ewidencyjne nr 424/1 i nr 405/12, położone w obrębie Jachranka, stanowią drogę

wewnętrzną, będącą własnością gminy Miasto i Gmina Serock, natomiast działka nr 404, połotona w

obrębie Jachranka znajduje się w posiadaniu samoistnym gminy Miasto iGmina Serock, która również

stanowi drogę wewnętrzną.

Przedmiotowa droga siuty jako dojazd do nieruchomości wzdłut niej zlokalizowanych.

Właściciele nieruchomości przyległej do drogi zaproponowali, aby nadać jej nazwę, co uporządkuje

numerację porządkową budynków. Droga położona jest na terenie o rozwijającej się zabudowie

jednorodzinnej, dlatego wcześniejsze uregulowanie kwestii nazewnictwa pozwoli na uniknięcie

problemów z numeracją porządkową w przyszłości.

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 gminnym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 506) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami

publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póżnzrn.) należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Sporządziła: Marla Mierzwa
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