
Uchwala Nr 4271XL12018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie nadania drodze polofonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Marsa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samonqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p6fn.zm.) oraz art. 8 ust. l a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6tn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje: 

1. Nadaje siq drodze stanowiqcej dziaike ewidencyjnq nr 9414, polotonej we wsi Wienbica gm. 

Serock, b@qcej wlasnoSciq os6b fizycznych, name ul. Marsa. 

2. P~ebieg drogi p~edstawi~ny zostal na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powiena sie Burmisttzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od jej ogioszenia w Dzienniku U~c$doWym Wojew6dzhva 

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do uchwaly Nr 427lXU2018 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania 

drodze pdotonej we wsi Wierzbica nazwy ul. Marsa. 

Wnioskiem z dnia 02.11.2017 r. wlaSciciele drogi wewnqtrznej polotonej we wsi Wierzbica 

gm. Serock, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 9414, zwr6cili siq o nadanie jej nazwy 

ul. Marsa. 

Nazwa ul. Marsa nie wystepuje na terenie grniny Miasto i Gmina Serock. W sqsiedztwie dzialki 

nr 9411 nie wystepujq nazwy ulic. Proponowana nazwa stwarza motliwo% przyszlej kontynuacji 

nazewnictwa ulic w okolicy w podobnej tematyce. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 z p6tn.zm.) podejmowanie uchwal w sprawach nazw ulic i plac6w bbdqcych 

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

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6tn. zm.) nalety do wylqcznej wlaSciwoSci rady gminy. 

Natorniast 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, uwa~nkowane jest 

uzyskaniem pisemnych zg6d wlaScicieli teren6w, na kt6rych jest ona zlokalizowana. 

Podjqcie przekladanej uchwaly zainicjowane zostalo skierowanym w tej sprawie do Burmistrza 

Miasta i Gminy Serock wnioskiem wlaSciciela nieruchomoSci, na kt6rej zlokalizowana jest 

przedmiotowa droga, dlatego ~ a ~ n e k  uzyskania zgody wlaSciciela uznaC nalety za spelniony. 

spwr@'rHa: Marla Mienwe 




