
UCHWAŁA NR 449/XL/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania drodze położonej w miejscowości Jachranka nazwy ul. Daktylowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze 
zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka nr 438/1, położonej 
w obrębie Jachranka, nazwę ul. Daktylowa. 

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 życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 449/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania drodze
położonej w miejscowości Jachranka nazwy ul. Daktylowa.

Wnioskiem z dnia 26.04.2021 r. właściciele drogi wewnętrznej położonej w obrębie Jachranka, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 438/7, zwrócili się z prośbą o nadanie jej nazwy ul. Daktylowa.

Nazwa ul. Daktylowa nie występuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Przebieg drogi został przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Nadanie nazwy przedmiotowej drodze podyktowane jest zapewnieniem ładu przestrzennego oraz
uporządkowaniem numeracji 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.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) 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 2021 r.
poz. 1376 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnych zgód właścicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana, co zostało w niniejszym przypadku zachowane.
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