
Uchwala Nr 192/XX/2012 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28.03.2012r. 

w sprawie: nabycia dzialki nr 68811 polozonej we wsi Nowa Wie6 

IVa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 1it.a oraz art.44 pkt.5, art.58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1591z poin.zm.1 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Wyraza siq zgodq na odplatne nabycie za kwotq 23.600 zl na wlasnosd gminy Miasto i 
Gmina Serock nieruchomoSci polozonej we wsi Nowa WieS, oznaczonej w ewidencji 
gruntow jako dzialka n r  68811 o powierzchni 295 m2. 

2. Nieruchomosd stanowi wsp6lwlasnoSd w udzialach po '/z czqSci Pana Slawomira 
Talarskiego i Pana Dariusza Talarskiego na podstawie ksiqgi wieczystej Kw Nr 1983 
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydzial Ksiqg Wieczystych. 

3. Wskazuje siq ir6dl.o dochodu: dzial 700 budzetu gminy Miasto i Gmina Serock rozdz. 
70005 5 0770 - Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnoSci nieruchomoSci oraz 
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci, z kt6rego zostanie pokryte zobowiqzanie 
finansowe gminy, o kt6rym mowa w 5 1 ust. 1 niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie: nabycia dzialki 
nr 688/1 poloionej we wsi Nowa Wies 

Dzialka nr 688/1 o powierzchni 295 m2 w Nowej Wsi polqczy drogi gminne 
ul.Wierzbowq i Topolowq, co przyczyni sie do rozwiqzania problemu komunikacyjnego 
zwiqzanego z brakiem dostepu dzialek poloionych wzdlui  ul.Wierzbowej do drogi publicznej. 

Nabycie dzialki nr 688 / l  jest najbardziej optymalnym rozwiqzaniem z uwagi na je j  
lokalizacje oraz fakt, i e  nie m o i e  stanowid samodzielnej dzialki budowlanej ze wzgledu na 
zbyt malq powierzchnie oraz parametry techniczne. 

W wyniku negocjacji z wlascicielami omawianej nieruchomosci ustalono cene gruntu 
w wysokosci 23.600 zl, t j .80 z l  za l m 2 .  Nie zachodzi potrzeba ponoszenia kosztow podzialu 
nieruchomosci. 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 1it.a ustawy o samorzqdzie gminnym rada gminy 
podejmuje uchwaly w sprawach majqtkowych gminy przekraczajqcych zakres zwyklego 
zarzqdu, dotyczqcych m .in, nabycia nieruchomosci gruntowych. 


