
Uchwata Nr 520/XLV11112018 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawl8 nadania drodze pdoionej w Serocku nazwy ul. Potok. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 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 nastgpuje: 

1. Nadaje sig drodze, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dziaika 3012 obrgb nr 13, polotonej 

w Serocku, bdqcej wlasnokiq gminy Miasto i Gmina Serock, name 

ul. Potok. 

2. Przebieg drogi przedstawiony zostal na zaiqczniku graficznyrn do niniejszej uchwaiy. 

Wykonanie uchwaly powierra sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Unqdowym Wojew6dzWa 

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nadania drodze 

polotonej w Serocku 

Dzialka ewidencyjna nr 3012 obrqb nr 13, polotona w Serocku, stanowi drogq wewnqtrznq, 

bqdqcq wlasnoSciq gminy Miasto i Grnina Serock. 

Przedmiotowa droga sluty jako dojazd do nieruchornoSci wzdlut niej zlokalizowanych. 

WlaSciciel nieruchomoSci przyleglej do drogi zaproponowal, aby nadaC jej nazwq ul. Malownicza. 

Uwzglqdniajqc zglaszanq przez wlaScicieli nieruchomoSci propozycjg oraz potrzebg uporzqdkowania 

ladu pnestaennego poprzez nadanie nazwy przedmiotowej drodze, Burrnistrz Miasta i Grniny Serock 

wychodzi z inicjatywq nadania jej nazwy, jednoczeknie przedstawia dodatkowe propozycje nazw: 

ul. Stawowa, ul. Rzeczna, ul. Morska i ul. Potok. Proponowane nazwy mogq nawiqzywat ternatycznie 

do zlokalizowanej w sqsiedztwie ul. Strurnykowej, nazwanej Uchwalq Nr 515/XLV11/2018 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018r. Kryteriurn tego nie spelnia natorniast nazwa proponowana 

przez wlaSciciela nieruchornoSci przyleglej. 

Zadna z zaproponowanych nazw nie wystqpuje na terenie grniny Miasto i Grnina Serock. 

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

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) podejrnowanie uchwal w sprawach nazw ulic i plac6w bqdqcych drogarni 

publicznyrni lub nazw dr6g wewnqtrznych w rozurnieniu ustawy z 21 rnarca 1985 r. o drogach 

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

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

przez radq grniny uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewnqtrznej, uwarunkowane jest 

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

Sporzqdzila: Marta Mierzwa 




