
Uchwata Nr 4281XU2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie nadanla drodze poloionej w Serocku nazwy ul. Chmielna. 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p6tn.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 nastqpuje: 

1. Nadaje siq drodze stanowiqcaj dzialke ewidencyjnq nr 3911, pdotonej w obrqbie 14 

w Serocku, bqdqcej wlasnokiq os6b fizycznych, name ul. Chmielna. 

2. Przebieg drogi przedstawiony zostal na zaiqczniku graficznym do niniejszej uchwaiy. 
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Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miista i Gminy Serock. 

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

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do uchwaly Nr 428lXU2018 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania 

drodze pdotonej w Serocku nazwy ul. Chmieina. 

Wnioskiem z dnia 03.11.2017 r. wlaSciciele drogi wewnetrznej pdotonej w Serocku 

gm. Serock, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 3911 obrqb 14, zwr6cili siq o nadanie jej 

nazwy ul. Chmielna. 

Nazwa ul. Chmielna nie wystepuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. W sqsiedztwie 

znajduje sig ul. Stokrotki, do kt6rej proponowana nazwa bqdzie nawiqzywak 

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 bedqcych 

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

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6fn. zm.) nalety do wylqunej wlaSciwoSci rady gminy. 

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

przez radg gminy uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewnebznej, ~ ~ a ~ n k o w a n e  jest 

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

Podjwie przekladanej uchwaly zainicjowane zostalo skierowanym w tej sprawie do Burmistrza 

Miasta i Gminy Serock wnioskiem wsp5lwlabicieli nieruchomosci, na kt6rej zlokalizowana jest 

przedmiotowa droga. 




