
Uchwata Nr 374lXXXVl2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie nadania drodze pdoionej we wsi Dqbinki nazwy ul. Paproci. 

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

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

Nadaje siq drodze wewnqtrznej, stanowiqcej dzialki ewidencyjne nr 106 o powierzchni 0,2670 ha, 

bqdqcej w samoistnym posiadaniu gminy Miasto i Gmina Serock i nr 87/13 o powierzchni 0,0302 ha 

oraz nr 87/17 o powierzchni 0,031 3 ha bqdqcych wlasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock, pdotonej 

we wsi Dqbinki, ktdrej przebieg przedstawiony jest na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly, 

name ul. Paproci. 

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 374lXXXV12017 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie 

nadania drodze pdoionej we wsi Debinki nazwy ul. Paproci. 

Wnioskiem z dnia 21.04.2017 r. wsp6hvla6ciciel jednej z nieruchomoSci sqsiadujqcych z drogq 

pdotonq we wsi Dqbinki, oznaczonq w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 106, nr 87/13 i nr 87/17, 

zwr6cil siq o nadanie jej nazwy ul. Baby Jagi. 

Jednakte w wyniku debaty i glosowania na wspdlnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w 

Serocku podjqto decyzjq o nadaniu omawianej drodze nazwy ul. Paproci. 

Nazwy ul. Babi Jagi i ul. Paproci nie wystepujq na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

Nadanie nazwy przedmiotowej drodze podyktowane jest racjonalnym ksztaltowaniem 

nazewnictwa ulic, zapewnieniem ladu przestrzennego oraz uporzqdkowaniem numeracji budynkbw. 

Droga pdotona jest na terenie o rozwijajqcej siq zabudowie jednorodzinnej, dlatego wczesniejsze 

uregulowanie kwestii nazewnictwa pozwoli na unikniqcie problem6w z numeracjq porzqdkowq 

w przyszlo6ci. 

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 p6tn. 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 2016 r. poz. 1440) nalety do wylqcznej wlaSciwoSci radygminy. 

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podjecie 

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

uzyskaniem pisemnych zgdd wlaScicieli teren6w, na kt6rych jest ona zlokalizowana. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock dzialajqcy w imieniu gminy wyrazil pisemnq zgodq na nadanie 

przedmiotowej drodze nazwy ul. Paproci. 

Sponqdzita: Marta M i e m a  




