
Uchwata Nr 176/XV11/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie nadania drodze pdoionej w Serocku nazwy ul. Zachodzgcego SJonca 

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

gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 151 5 z poin. zm.) oraz art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn. zm.) Rada Miejska 

w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Nadaje siq drodze stanowiqcej dzialkq ewidencyjnq nr 5112 o powierzchni 0,0962 ha, 

pdoionej w Serocku w obrqbie 14, bqdqcej wlasnosciq osob fizycznych, ktorej przebieg 

przedstawiony jest na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaty, nazwq 

ul. Zachodzqcego Skhca. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 176lXV1112016 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania 

drodze potoionej w Serocku nazwy ul. Zachodzqcego Slorica. 

Wnioskiem z dnia 16.11.201 5 r. szeSciu na siedmiu wsp6hn,laScicieli drogi wewnqtrznej 

pdotonej w Serocku, oznaczonej w ewidencji gruntbw jako dzialka nr 5112, obrqb 14 i jednoczeSnie 

wlaSciciele nieruchornoSci przyleglych do drogi, wystqpili o nadanie drodze nazwy ul. Lawendowa. 

Zaproponowana przez nich nazwa wystqpuje jut na terenie gminy Serock we wsi Kania Polska. 

W zwiqzku z powyiszym, w piSmie z dnia 11.12.2015 r. zrnienili propozycjq nazwy na 

ul. Zachodzqcego SConca. Do pisrna ddqczyli ~Swiadczenie, w ktbrym jednomySlnie wszyscy 

wsp6hlaSciciele drogi wyratajq zgodq na nadanie jej ww, nazwy. 

Zaproponowana nazwa nie wystqpuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1515 z pbfn. zm.) podejmowanie uchwal w sprawach nazw ulic i placbw bqdqcych 

drogami publicznymi tub nazw drbg wewnqtrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pbfn. zm.) nalety do wylqcznej wlaSciwoSci rady gminy. 

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 rnarca 1985 r. o drogach publicznych, podjecie 

przez radq gminy uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewnqtrznej, uwarunkowane jest 

uzyskaniem pisernnych zgbd wlaScicieli terenbw, na ktbrych jest ona zlokalizowana. 




