
Uchwata Nr 174/XV11/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 stycznia 2016r. 

w sprawie sprzedazy dziatki nr 51/12 potoionej w obrqbie Jadwisin, gm. Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z p6in. zm.) oraz art. 13 ust. 1 art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z poin. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje : 

1. Wyraia siq zgodq na sprzedai w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomoici potoionej 
w obrqbie Jadwisin, gm. Serock, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 51/12 
o pow. 0,2100 ha, stanowiqcej wtasnosd gminy Miasto i Gmina Serock, za cenq ustalonq 
zgodnie z zasadami okreilonymi w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoiciami. 

2. Dla w/w nieruchomoici Sqd Rejonowy w Legionowie - IV Wydziat Ksiqg Wieczystych 
prowadzi ksiqge wieczystq Kw Nr WA11/00030614/9. 

§ 2 

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3 
Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do Uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie sprzedaiy dziatki nr 51/12 
potoionej w obrqbie Jadwisin, gm. Serock 

Dziatka nr 51/12 obr. Jadwisin zostata przeznaczona do sprzedaiy w celu realizacji 
dochodow zaplanowanych w budiecie gminy na rok 2016. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F 
obrqb Jadwisin zatwierdzonym uchwatq Nr 169/XV111/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
25.01.2012 r. w/w. dziatka potoiona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug towarzyszqcych zabudowie 
mieszkaniowej. Sprzedaz dziatki umoiliwi wykorzystanie jej zgodnie z przeznaczeniem 
okreilonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywotawcza dziatki podczas organizowanych przetargow zostanie ustalona na 
podstawie jej wartoici okreilonej przez rzeczoznawcq majqtkowego, zgodnie z zasadami 
okreilonymi w ustawie o gospodarce nieruchomoiciami. 

WartoiC dziatki zgodnie z operatem szacunkowym sporzqdzonym przez rzeczoznawcq 
majqtkowego w dniu 25.11.2015 r. okreilona zostata na kwote 464.000,OO zt. 

SporzqdzHa: 
Agnieszka Skurzewska 


