
Uchwata Nr 479/XLIV/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 21 rnaja 2018 r. 

w sprawie nadania drodze polofone] w Serocku nazwy ul. Wlgniowy Sad. 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p5tn.zm.) oraz art. 8 ust. la  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 nastgpuje: 

1. Nadaje sig drodze, stanowiqcej w(asnoS6 os6b fizycznych - dzialka nr 37/66 obrgb nr 13, 

pdotonej w Serocku, nazwg ul. WiOniowy Sad. 

2. Ptzebieg drogi przedstawiony zostal na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza sig Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

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

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do uchwaly Nr 4791XLIV12018 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie 

nadanla drodze pdotonej w Serocku nazwy ul. Wisnlowy Sad. 

Wnioskiem z dnia 03.03.2017 r. wlaSciciele drogi wewngtrznej pdotonej w Serocku, 

oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 37/66 obrgb 13, zwr6cili sig z proSbq o nadanie jej 

nazwy ul. WiSniowy Sad. 

Przebieg drogi zostal przedstawiony na zalqczniku graficznym do niniejszej uchwaiy. 

Wedtug wnioskodawc6w powytej zaproponowana nazwa wsp6lgra z dotychczasowym 

sposobem utytkowania nieruchomoSci pdotonych w sqsiedztwie, na kt6rym znajdujq siq sady. 

Nadanie nazwy przedmiotowej drodze podyktowane jest zapewnieniem ladu przestrzennego 

oraz uporzqdkowaniem numeracji budynk6w. Droga pdotona jest na terenie o rozwijajqcej sig 

zabudowie jednorodzinnej, dlatego wczeSniejsze uregulowanie kwestii nazewnictwa pozwoli 

na unikniecie problem6w z numeracjq porzqdkowq w przyszloSci. 

Nazwa ul. WiSniowy Sad nie wystgpuje 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 nazw ulic i plac6w bgdqcych 

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 p6tn. zm.) nalety do wylqcznej wtaSciwoSci rady gminy. 

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

przez radg gminy uchwaiy w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej, uwarunkowane jest 

uzyskaniem pisemnych zg6d wlaScicieli terenbw, na kt6rych jest ona zlokalizowana, co zostalo 

w niniejszym przypadku zachowane. Dwudziestu jeden wsp61wtaScicieli dziatki nr 37/66 obrgb 13 

w Serocku wyrazilo zgodg na nadanie drodze n a y  ul. WiSniowy Sad. 






