
Uc hwaka Nr 334/XXX1/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 

2 dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie nadania drodze pdoionej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Cedrowa 

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 pbfn. 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 p6in. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Nadaje siq drodze pdozonej we wsi Marynino gm. Serock, skladajqcej siq z dzialek ewidencyjnych 

nr 23011 o powierzchni 0,0815 ha, nr 23015 o powierzchni 0,0523 ha i nr 23019 o powierzchni 

0,3624 ha bqdqcych wlasnoSciq os6b fizycznych, kt6rej przebieg przedstawiony zostaj na zalqczniku 

graficznym do niniejszej uchwaQ, nazwe ul. Cedrowa. 

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 334/XXX112017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 

27 marca 2017 r. sprawie nadania drodze pdoionej we wsi Marynino gm. Serock nazwy 

ul. Cedrowa 

Wnioskiem z dnia 08.02.2017 r. (data wplywu 09.02.2017 r.) wlasciciele drogi wewnqtrznej, 

oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialki nr nr 23011, 23015 i 23019 z obrqbu Marynino 

i jednoczesnie wlasciciele nieruchomoSci przyleglych do drogi, wystqpili o nadanie ww. drodze nazwy 

ul. Cedrowa. Przebieg drogi przedstawiony zostal na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly. 

Wedlug wnioskodawc6w, nazwa ul. Cedrowa wsp&gra z nazwami ulic znajdujqcymi siq we wsi 

Marynino, takimi jak: ul. Leszczynowa, Dqbowa, Cynamonowa, Skowronkowa. Dodatkowo, sw6j 

wyb6r argumentujq faktem, i e  przedmiotowa droga sqsiaduje z lasem sosnowym, a Cedr jest 

drzewem z rodziny sosnowatych. 

Nazwa ul. Cedrowa 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 2016 r. poz. 446 z p6fn. zm.) podejmowanie uchwal w sprawach nazw ulic i plac6w bqdqcych 

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

publicznych (Dz. U. z 201 6 r. poz. 1440 z p6zn. zm.), nalety do wylqcznej wlaSciwoSci rady gminy. 

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. la 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 teren6w, na kt6rych jest ona zlokalizowana, co zostalo 

zachowane. 

Spotzqdzila: Ewa Kuchta 






