
Uchwaka Nr 375lXXXV 1201 7 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Waniliowa. 

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 nastepuje: 

Nadaje sie drodze wewnqtrznej pdotonej we wsi Marynino gm. Serock, oznaczonej w ewidencji 

gruntbw jako dzialka nr 24615, bedqcej wlasnoSciq osoby fizycznej, kt6rej przebieg przedstawiony 

zostal na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly, nazwq ul. Waniliowa. 

9 2 

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3 

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

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do uchwaly Nr 375lXXXV12017 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie 

nadania drodze pdoionej we wsi Marynino gm. Serock nazwy ul. Waniliowa. 

Wnioskiern z dnia 21.06.2017 r. wlaSciciel drogi wewnqtrznej, oznaczonej w ewidencji gruntbw 

jako dzialka nr 24615 z obrebu Marynino i jednoczeSnie wlaSciciel nieruchornoSci przyleglych 

do drogi, wystqpil o nadanie ww. drodze nazwy ul. Waniliowa. Przebieg drogi przedstawiony zostal 

na zalqczniku graficznyrn do niniejszej uchwaly. 

Wedlug wnioskodawcy wlw zaproponowana nazwa komponuje siq z istniejqcq juz nazwq 

ul. Cynarnonowej. 

Nazwa ul. Waniliowa nie wystqpuje na terenie grniny Miasto i Grnina Serock. 

Nadanie nazwy przedrniotowej drodze podyktowane jest racjonalnyrn ksztaltowaniem 

nazewnictwa ulic, zapewnieniern ladu przestrzennego oraz uporzqdkowaniern nurneracji budynkbw. 

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

uregulowanie kwestii nazewnictwa pozwoli na unikniqcie problernbw z nurneracjq porzqdkowq 

w przyszloSci. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o sarnorzqdzie grninnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z pbin. zm.) podejmowanie uchwaf w sprawach nazw ulic i placbw bqdqcych 

drogarni publicznyrni lub nazw drbg wewnqtrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pbfn. zrn.), nalety do wylqcznej wlaSciwoSci rady gminy. 

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

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

uzyskaniem pisernnych zg6d wlaScicieli terenbw, na ktbrych jest ona zlokalizowana, co zostalo 

zachowane. 

Sponqdzita: Marta Mierzwa 
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