
Uchwala Nr 187/XV111/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Karolino nazwy ul. Zotzy 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pdfn. zm.) oraz art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6fn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Nadaje siq drodze stanowiqcej dzialkq ewidencyjnq nr 9911 o powierzchni 0,1100 ha, pdoionej we 

wsi Karolino, bedqcej wtasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock, ktdrej przebieg przedstawiony jest na 

zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly, nazwe ul. Zorzy. 

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa 

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 1871XVllV2016 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie 

nadania drodze pdoionej we wsi Karolino nazwy ul. Zotzy. 

Pismem z dnia 09.12.2015 r. skierowanym do wlaScicieli dzialek sqsiednich korzystajqcych 

z drogi wewnqtrznej stanowiqcej dzialkq ewidencyjnq nr 9911 pdotonej we wsi Karolino wszczqto 

postqpowanie w sprawie nadania ww. drodze nazwy ul. Zorzy. 

W skierowanym do wlaScicieli dzialek sqsiednich korzystajqcych z drogi piSmie, poproszono 

o wyratenie opinii w przedmiotowej sprawie, jednoczeSnie informujqc, Ze brak odpowiedzi w term~nie 

21 dni bqdzie aprobatq na nadanie drodze zaproponowanej nazwy. SzeSciu na jedenastu 

powiadomionych sqsiaddw wyrazilo zgodq na nadanie drodze zaproponowanej nazwy. Pozostali 

pozostawili ww. pismo bez odpowiedzi. Brak odpowiedzi potraktowano jako akceptacjq 

zaproponowanej nazwy. 

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

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

z 2015 r. poz. 1515 z pdin. zm.) podejmowanie uchwal w sprawach nazw ulic i plac6w bqdqcych 

drogami publicznymi lub nazw drdg wewnqtrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6fn. zm.) nalety do wylqcznej wlabciwo~ci rady gminy. 

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

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

uzyskaniem pisemnych zgdd wlaScicieli terendw, na ktdrych jest ona zlokalizowana. WlaScicielem 

drogi pdokonej we wsi Karolino stanowiqcej dzialke nr 9911 o powierzchni 0,1100 ha jest gmina 

Miasto i Gmina Serock. 

Sponqdzile: Ewa Kuchta 




