
Uchwata Nr 3101XXIX/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Kania Nowa gm. Serock nazwy ul. Poludniowa 

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 p6fn. zm.) oraz art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

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

Nadaje siq drodze pdotonej we wsi Kania Nowa gm. Serock, stanowiqcej dzialki ewidencyjne nr 9918 

o powierzchni 0,0846 ha i nr 9919 o powierzchni 0,0264 ha, bqdqcej wlasnosciq osoby fizycznej, kt6rej 

przebieg przedstawiony jest na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly, nazwq 

ul. Pdudniowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa 

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do uchwaly nr 310lXXIXI2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 

2017 r. w sprawie nadania drodze pdoionej we wsi Kania Nowa gm. Serock nazwy 

ul. Pdudniowa 

Wnioskiem z dnia 22.08.2016 r. jeden z wlaScicieli dzialki sqsiadujqcej z drogq wewnetrznq 

pdotonq we wsi Kania Nowa gm. Serock, oznaczonq w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 9918 i 9919, 

zwr6cil siq o nadanie jej nazwy ul. Pdudniowa. Wedlug wnioskodawcy, nazwa ul. Pdudniowa 

wspdgra z nazwami ulic znajdujqcymi siq w jej sqsiedztwie. 

Przedmiotowa droga stanowi wlasnoSC osoby fizycznej. W zwiqzku z tym zwr6cono siq do 

wlaSciciela drogi o wyratenie zgody na nadanie ww. nazwy. W zlotonym ~Swiadczeniu z dnia 

17.10.2016 r. wlaSciciel przedmiotowej drogi wyrazil zgodq na nadanie jej nazwy ul. Pdudniowa. 

Nazwa ul. Pdudniowa nie wystepuje 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 z p6fn. zm.) 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 2016 r. poz. 1440 z p6fn. 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, podjecie 

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

uzyskaniem pisemnych zg6d wlaScicieli terenbw, na kt6rych jest ona zlokalizowana. 

Spomqdziia: Ewe Kuchta 




