
UCHWAŁA NR 532/XLVII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie nabycia działek nr 1/24, 1/20, 1/21 z obrębu 06 w Serocku oraz działek nr 175/22 175/21 z obrębu 
Wierzbica gm. Serock. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Miasta i Gminy Serock nieruchomości, stanowiącej 
własność Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego nr 2313/2011 z dnia 28.09.2011r. i nr 3615/2015 z dnia 24.09.2015r., oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako: 

- działka nr 1/24 z obrębu 06 w Serocku o powierzchni 0,0511 ha, 

- działka nr 1/20 z obrębu 06 w Serocku o powierzchni 0,2044 ha, 

- działka nr 1/21 z obrębu 06 w Serocku o powierzchni 0,0714 ha, 

- działka nr 175/22 z obrębu Wierzbica o powierzchni 0,3993 ha, 

- działka nr 175/21 z obrębu Wierzbica o powierzchni 0,0669 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nabycia działek nr 1/24, 1/20, 1/21 
z obrębu 06 w Serocku oraz działek nr 175/22 i 175/21 z obrębu Wierzbica gm. Serock. 

Nieruchomość składająca się z działek nr 1/24, 1/20, 1/21 z obrębu 06 w Serocku oraz działek nr 175/22 
i 175/21 z obrębu Wierzbica gm. Serock o łącznej powierzchni 0,7931 ha stanowi własność Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2313/2011 z dnia 28.09.2011r. 
i nr 3615/2015 z dnia 24.09.2015r. 

Przedmiotowa nieruchomość obejmuje teren dawnego cmentarza żydowskiego, będącego miejscem 
pochówku mieszkańców Serocka pochodzenia żydowskiego. 

Cmentarz został całkowicie zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Kamienne nagrobki 
powyrywano i wywieziono na grodzisko Barbarka, używając ich do budowy schodów, gdzie w tej formie i w 
znacznej ilości, znajdują się do dziś. Nieuszanowany i zapomniany również w okresie PRL służył m.in. jako 
plac zabaw dla pobliskiego ośrodka wypoczynkowego „Narew”. 

W okresie ostatnich 30 lat trwa natomiast mozolny proces przywracania pamięci o dawnych mieszkańcach 
miasta. W 1992r. kilkadziesiąt macew z inicjatywy władz gminy zostało zabranych z grodziska i złożonych na 
terenie dawnego cmentarza. 

W 2014r. na cmentarzu zbudowano lapidarium - pomnik ufundowany przez społeczność żydowską. Rok 
później teren ten został ogrodzony. 

W 2021r. zorganizowano działania mające na celu oczyszczenie i uporządkowanie cmentarza oraz podjęto 
rozmowy w sprawie opieki nad nekropolią w przyszłości. 

Efektem podejmowanych działań jest wyrażenie zgody przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w RP na nieodpłatne przekazanie terenu cmentarza żydowskiego w Serocku na rzecz Miasta i Gminy Serock. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy podejmuje uchwały 
w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. nabycia 
nieruchomości gruntowych. 
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