
Uchwaka Nr 213/XXI/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie nabycia udzialbw w dziatce nr 46 potoionej w obrebie 08 w Serocku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a oraz art. 44 pkt. 5, art.58 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastepuje: 

1. Wyraza sic zgode na odptatne nabycie na wlasnoiC gminy Miasto i Gmina Serock pieciu 
udzia46w po 1/25 w nieruchomoSci pdoionej w obrebie 08 w Serocku, oznaczonej w 
ewidencji grunt6w jako dziatka nr 46 o powierzchni 0,9693 ha za Iqcznq cene 
uzgodnionq w negocjacjach, tj. kwote 80.000 zl. 

2. Dla w/w nieruchomoSci Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydziat Ksiqg Wieczystych 
prowadzi ksiege wieczystq Kw Nr WAlL/00010807/3. 

3. Wskazuje sie irbdlo dochodu: dziat 700 budzetu gminy Miasto i Gmina Serock rozdz. 
70005 5 0770 - Wplaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wtasnoici nieruchomoici oraz 
prawa uiytkowania wieczystego nieruchomoSci, z ktbrego zostanie pokryte zobowiqzanie 
finansowe gminy, o kt6rym mowa w 5 1 ust. 1 niniejszej uchwaty. 

Wykonanie uchwah powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nabycia udzialu 
w dzialce nr 46 poloionej w obrebie 08 w Serocku 

Dzialka nr  46 o pow. 0,9693 ha polozona w obrebie 08 w Serocku stanowi 
pozostalo5C wczesnoSredniowiecznego grodziska z XI-XI11 wieku o historycznym dla miasta 
znaczeniu, na ktbrym znajduje sie stanowisko archeologiczne ,,Barbarkam o nr 51-6711 
wpisane do rejestru zabytk6w pod nr A-779/1130 w dniu 01.08.1968 r. 

Przedmiotowa nieruchomoSC stanowi wsp6lwlasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock 
w udziale 20125 czeici oraz pieciu osbb fizycznych w udzialach po 1/25 czqsci. 

Gmina ponosi koszty utrzymania w/w terenu, ktbry w ostatnich latach zosta't 
uporzqdkowany, zagospodarowany i udostepniony mieszkalicom i turystom zwiedzajqcym 
Serock. 

W wyniku negocjacji ze wsp&wlaScicielami omawianej nieruchomoici ustalono cene 
gruntu w lqcznej wysokoSci 80.000 zl. 

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

Spomqdziia : 
Agnieszka Skumewska 


