
Uchwala Nr 279lXXV12016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 201 6 r. 

w sprawie nadania drodze pofoionej we wsi Swigcienica nazwy ul. Pasieki 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6h.  zm.) oraz art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Nadaje siq drodze wewnqtrznej stanowiqcej dzialkq ewidencyjnq nr 30 o powierzchni 0,1899 ha 

pdoZonej we wsi Swiqcienica, bqdqcej w samoistnym posiadaniu gminy Miasto i Gmina Serock, ktbrej 

p~eb ieg  przedstawiony jest na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly, nazwq ul. Pasieki. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie po upiywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewbdztwa 

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 279lXXV12016 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie 

nadania drodze poCoionej we wsi Swiqcienica nazwy ul. Pasieki. 

Wnioskiem z dnia 05.10.2016 r. dziewiqciu wlabcicieli nieruchomoSci sqsiadujqcych do drogi 

pdotonej we wsi Swiqcienica, oznaczonej w ewidencji gruntdw jako dzialka nr 30, zwrbcilo 

siq o nadanie jej nazwy ul. Pasieki. Zaproponowana nazwa zwiqzana jest z prowadzonq w bliskiej 

okolicy pasiekq. 

Przedmiotowa dzialka znajduje siq we wladaniu gminy Miasto i Gmina Serock - na zasadach 

posiadania samoistnego, wykorzystywana jako droga wewnqtrzna. 

Nama ul. Pasieki nie wystepuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

Nadanie nazwy ul. Pasieki przedmiotowej drodze podyktowane jest racjonalnym 

ksztaltowaniem nazewnictwa ulic, zapewnieniem ladu przestrzennego oraz uporzqdkowaniem 

numeracji budynkbw. 

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 z p6fn. zm.) podejmowanie uchwal w sprawach nazw ulic i placc5w bqdqcych 

drogami publicznymi lub nazw dr6g wewnqtrznych w rozurnieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) naleiy do wyiqcznej wtaSciwoSci radygminy. 

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 wlabcicieli teren6w, na kt6rych jest ona zlokalizowana. 

Spon$dzile: Ewa Kuchta 




