Uchwata Nr 223/XX1/2016
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy ul, Serdeczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku o samorzqdzie grninnyrn
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. l a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pbtn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

Nadaje siq drodze stanowiqcej dziatkq ewidencyjnq nr 13/15 o powierzchni 0,2676 ha, pototonej
w Serocku w obrqbie 03, bqdqcej wtasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock, kt6rej przebieg
przedstawiony jest na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly, n a m e ul. Serdeczna.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Uchwata wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od jej ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Uchwaty Nr 223/XX112016 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania
drodze poloionej w Serocku nazwy ul. Serdeczna lub ul. Urokliwa.

Dzialka ewidencyjna nr 13/15 pdoiona w obrqbie nr 03 w Serocku powstala w wyniku
podzialu dzialki nr 13 zatwierdzonego decyzjq Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn.16.10.2015 r.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialka nr 13115 pdoiona
jest na terenie przeznaczonym pod drogi publiczne klasy D - oznaczona na rysunku planu symbolem
KDDl8 i w dniu 04.1 1.2015 r. przeszla z mocy prawa na wlasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock.
W zwiqzku z powyiszym zaproponowano nadanie ww. drodze jednej z nazw: ul. Serdeczna

lub ul. Urokliwa. Zaproponowane nazwy sq podobne do nazw ulic znajdujqcych siq w sqsiedztwie
i dobrze wkomponowujq siq w okolicg.
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 uchwal w sprawach nazw ulic i plac6w bqdqcych drogami
publicznymi lub nazw dr6g wewnetrznych 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 zg6d wlaScicieli terendw, na kt6rych jest ona zlokalizowana.
Powyzsza dzialka jest wlasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock, zaS Burmistrz Miasta i Gminy Serock
dzialajqcy w imieniu gminy wyrazil pisemnq zgodq na nadanie nazwy ul. Serdeczna.

Spotiqdziia: Ewa Kuchta

