
Uchwata Nr 446/XL112018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie nadania rondu na terenie gminy Serock w obrgbie Wiembica nazwy Rondo 
Rotmistrza Witolda Pileckiego 

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

grninnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pozn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co 

nastqpuje: 

Nadaje sig rondu zlokalizowanemu w ciqgu drogi krajowej nr 62 oraz drogi gminnej nr 

180753W, na terenie grniny Serock, w obrgbie Wietzbica nazwg Rondo Rotmistma Witolda 

Pileckiego. 

Lokalizacje ronda okreSla zatqunik grafiuny stanowiqcy integralnq czeSC niniejszej 

uchwaty. 

Wykonanie uchwaty powietza sig Burmisttzowi Miasta i Gminy Serock. 

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

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

RADCA 



Uzasadnienie do Uchwaly nr 446lXL112018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenle gmlny Serock w obrgbie 
Wierzbica n a y  Rondo Rotmistrza Witolda Plleckiego 

W zwiqzku z obchodzonym dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamieci ,,tdnierzy 

Wyklqtych", Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku w celu jego uczczenia zglasza inicjatywg 

nadania rondu zlokalizowanemu w ciqgu drogi krajowej nr 62 oraz drogi gminnej nr 

180753W, na terenie gminy Serock, w obrebie Wierzbica, nazwy Rondo Rotmistrza 

Witolda Pileckiego - rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, wsp6kaloiyciela Tajnej Armii 

Polskiej, zolnierza Armii Krajowej, wieznia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz. 

Poniewaz jestesmy w roku szczegblnej celebracji 1001ecia odzyskania przez Polskg 

Niepodleglosci, dzialanie to w spos6b trwaly upamigtni osobg rotmistrza Witolda Pileckiego, 

ktory swojq dzialalnosciq walczyl o niepodleglosc ojczyzny, rowniet w czasie powojennym, 

ponoszqc SmierC z reki wladz komunistycznej Polski. 

Zgodnie z art. 18 us!. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p6in. zm.) podejmowanie uchwal w sprawach nazw ulic 

i placow bgdqcych drogami publicznymi lub nazw drog wewnetrznych w rozumieniu ustawy 

z 21 marca 1985r. o drogach publicznych naleiy do wylqcznej wlasciwosci rady gminy. 

Na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zaproponowana nazwa nie wystgpuje. 




