
Uchwata Nr 215/XX1/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie sprzedaiy dziatek nr 2014 i 2015 potozonych w obrqbie 10 w Serocku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 sig zgodq na sprzedai w drodze przetargu niezabudowanych dziatek potoionych 
w obrqbie 10 w Serocku, oznaczonych w ewidencji gruntow jako: 

1) dziatka nr 2014 o powierzchni 3,5185 ha 
2) dziatka nr 2015 o powierzchni 3,7142 ha 

stanowiqcych wtasnoid gminy Miasto i Gmina Serock, za cenq ustalonq zgodnie z zasadami 
okrejlonymi w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1'997 r. o gospodarce 
nieruchomo~ciami. 

2. Dla wyzej wymienionych dziatek Sqd Rejonowy w Legionowie - IV Wydziat Ksipg Wieczystych 
prowadzi ksiqgq wieczystq Kw Nr WAlL/00001877/8. 

§ 2 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3 

Traci moc uchwata nr 303/XL11/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.02.2001 r. w sprawie 
sprzedazy dziatki potozonej w Serocku przy ul. Nasielskiej. 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do Uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie sprzedaiy dziatek nr 20/4 
i 2015 potoionych w obrebie 10 w Serocku 

Dziatki nr 2014 i 2015 potozone w obrcbie 10 w Serocku zostaiy przeznaczone do 
sprzedaiy w celu realizacji dochodow zaplanowanych w budzecie gminy na rok 2016. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Serocka - 
obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zatwierdzonym uchwatq Nr 109/X1/2015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r. dziatka nr 2014 potozona jest na terenie zabudowy 
ustug turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej, natomiast dziatka nr 20/5 potozona jest w 
czqfci na terenie zabudowy ustug turystyki i zabudowy rekreacji indywiduainej, w czqici na 
terenie zadrzewieri i zakrzewieri oraz w czqici lasow i zalesieri. Sprzedai dziatek umoiliwi 
wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem okreilonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywotawcza dziatki zostanie ustalona na podstawie jej wartoici okreilonej przez 
rzeczoznawcq majqtkowego, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o gospodarce 
nieruchomofciami. 

Sporzqdzi/a: 
Agnieszka Skurzewska 


