Uchwala Nr 351/XXX111/2017

Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 15.05.2017 r.

w sprawie nadania drodze pdozonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Kaliny.

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 p6fn.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje:

Nadaje siq drodze, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzidki nr 16912, nr 16918 i nr 169112
pdoZonej we wsi Wierzbica, bqdqcej wlasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock, kt6rej przebieg
przedstawiony jest na zdqczniku graficznym do niniejszej uchwaly, nazwe ul. Kaliny.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.

Uzasadnienie do uchwaly Nr 351/XXX11112017 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie
nadania drodze poloionej we wsi Wierzbica nazwy ul. Kaliny.

Dzialki ewidencyjne nr 16912, nr 16918 i nr 169112, pdotone we wsi Wierzbica, stanowiq drogq
wewnqtrznq, bedqcq wlasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock.
Przedmiotowa droga sluty jako dojazd do nieruchomoSci wzdlut niej zlokalizowanych.
Uwzglqdniajqc zglaszanq przez wlaScicieli wlw nieruchomoSci potrzebq uporzqdkowania ladu
przestrzennego poprzez nadanie nazwy przedmiotowej drodze oraz wprowadzenie numeracji
porzqdkowej od nowopowstalej ulicy, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wychodzi z inicjatywq nadania
jej nazwy ul. Kaliny.
Nazwa ul. Kaliny 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 pbtn.zm.) podejmowanie uchwal w sprawach nazw ulic i placbw bqdqcych
drogami publicznymi lub nazw dr6g wewnqtrznych 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, podjqcie
przez radq gminy uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewnqtrznej, uwarunkowane jest
uzyskaniem pisemnych zg6d wlaScicieli terenbw, na ktbrych jest ona zlokalizowana.
Powytsze dzialki sq wksnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock, zaS Burmistrz Miasta i Grniny Serock
dzialajqcy w imieniu gminy wyrazil pisemnq zgodq na nadanie zlokalizowanej na nich drodze nazwy
ul. Kaliny.

Spotz(~dzila:
Marta Mienwa

