UchwaCa Nr 220/XX1/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Nowa WieS nazwy ul. Dpby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku o sarnorzqdzie gminnyrn
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. l a ustawy z dnia 21 rnarca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6f n. zrn.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje:

Nadaje siq drodze stanowiqcej dzialkq ewidencyjnq nr 108111 o powierzchni 0,1549 ha polotonej
we wsi Nowa WieS gm. Serock, bedqcej whsnobciq os6b fizycznych, ktdrej przebieg przedstawiony
jest na zalqczniku graficznyrn do niniejszej uchwaly, name ul. Dqby.

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Grniny Serock.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogioszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Uchwaly Nr 220/XX112016 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania
drodze poloionej we wsi Nowa WieS nazwy ul. Deby lub ul. W Debach
Wnioskiem z dnia 23.03.2016 r. (data wplywu: 13.04.2016 r.) wspbhrvIaSciciele drogi
wewnqtrznej pdotonej we wsi Nowa WieS gm. Serock, bqdqcy jednoczeSnie wlaScicielami dzialek
zlokalizowanych wzdlut przedmiotowej drogi, oznaczonej w ewidencji gruntdw jako dzialka nr 108111,
zwr6cili siq o nadanie jej jednej z nazw: ul. Dqby lub ul. W Dqbach, sw6j wyb6r argumentujqc
w nastqpujqcy spos6b ,,Jest to tradycyjna nazwa p6l znajdu~qcychsip w tym rejonie utywana przez

mieszkahcdw od niepamiptnych czasbw", pozostawiajqc wyb6r formy gramatycznej Radzie Miejskiej.
Nazwy ul. Dqby i ul. W Dqbach nie wystqpujq 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 2016 r. poz. 446) podejmowanie uchwat w sprawach nazw ulic i placdw 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 p6in. zm.) nalety do wylqcznej wlaSciwoSci rady gminy.
Natomiast zgodnie z art. 8 ust. l a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podjqcie
przez radq gminy uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewnqtrznej, uwarunkowane jest
uzyskaniem pisemnych zgdd wlaScicieli terenbw, na kt6rych jest ona zlokalizowana.

Spotzqdzita: Ewa Kuchfa

