
Uchwala Nr 4611XL11112018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie nadania drodze pdotonej  w Serocku nazwy ul. Pnyjazna. 

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

(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. zrn.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastgpuje: 

1. Nadaje siq drodze, stanowiqcej wlasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock - dzialka nr 15/17 

obrqb nr 03 oraz stanowiqcej wlasno$C os6b fizycznych - dzialka nr 14/22 obrgb nr 03, 

pdotonej w Serocku, nazwg ul. Ptzyjazna. 

7 .  Przebieg drogi przedstawiony zostal na zalqczniku grafiwnym do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwaia wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa 

Mazowieckiego. 



Uzasadnienle do uchwaly Nr 4611XL11112018 Rady Mlejsklej w Serocku w sprawie 

nadania drodze pdotonej w Serocku nazwy ul. Prsyjazna. 

Wnioskiem z dnia 28.01.2018 r. wlaSciciele drogi wewnqtrznej pdotonej w Serocku, 

oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dziatka nr 14/22 obqb 03, zwrbcili siq z proSbq o nadanie jej 

nazwy ul. Srebrna. Miedziana bqdt towicka. 

Poniewat zaproponowane nazwy dr6g ulicy odbiegaly od nazewnichva funkcjonujqcego w okolicy. 

wlafcicielom gruntu stanowiqcego czqSC drogi, zaproponowano inne nazwy. WlaSciciele omawianej 

drogi przychylili siq do propozycji Urzqdu i wnieSli, aby droga polotona w Serocku nosila name 

ul. Przyjazna. 

Nama ul. Przyjazna nie wystqpuje na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 

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 n a m  ulic i plac6w bqdqcych 

drogami publicznymi lub nazw dr6g wewnqtrznych 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. 

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

przez radq gminy uchwaiy w sprawie nadania nazwy drodze wewnqtrznej, uwarunkowane 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 wlaLciciela nieruchomoSci, na kt6rej zlokalizowana jest 

przedmiotowa droga, dlatego warunek uzyskania zgody wlaSciciela uznaC nalety za spdniony. 




