Uchwata Nr 217/XXI/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie sprzedaiy dziatek nr 62/9,62/12,62/13,62/14
Serock

i 62/15 potoionych w obrqbie Skubianka gm.

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. 1i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 2 1 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 zgode na sprzedai w formie przetargu dziatek potoionych w obrqbie Skubianka
gm.Serock, oznaczonych w ewidencji gruntow jako:
1)
2)
3)
4)
5)

dzialka nr 6219 o powierzchni
dziatka nr 62/12 o powierzchni
dzialka nr 62/13 o powierzchni
dziatka nr 62/14 o powierzchni
dziatka nr 62/15 o powierzchni

0,1833
0,1089
0,0635
0,0727
0,1148

ha
ha
ha
ha
ha

stanowiqcych wtasnoii 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 nieruchomoSciami.

2.

Dla wyiej wymienionych dziatek Sqd Rejonowy w Legionowie - IV Wydziat Ksiqg Wieczystych
prowadzi ksiegq wieczystq Kw Nr WAlL/00002255/9.

52
Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

53
Traci moc § 1ust. 1pkt d l e i h uchwaty Nr 228/XXX11/2000 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.07.2000r.
w sprawie sprzedaiy dziatek poloionych we wsi Skubianka w formie bezprzetargowej.

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie do Uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie sprzedaiy dziatek n r 6219,
62/12,62/13,62/14 i 62/15 potoionych w obrqbie Skubianka gm. Serock

Dzialki nr 6219, 62/12, 62/13, 62/14 i 62/15 potoione w obrqbie Skubianka gm. Serock zostaty
przeznaczone do sprzedaiy w celu realizacji dochoddw zaplanowanych w budiecie gminy na rok 2016.
Przedmiotowe dziatki nie mogq samodzielnie stanowit odrqbnych dziatek budowlanych. Dziaiki
nr 6219,62112 i 62/13 byty przeznaczone do sprzedaiy w formie bezprzetargowej na podstawie uchwaty
nr 228/XXX11/2000 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.07.2000 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C
zatwierdzonym uchwalq Nr 433/XLV111/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014 r. w/w dziatki
poioione sp na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedai dziatek umoiliwi
wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem okreflonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Cena wywotawcza dziakk zostanie ustalona na podstawie ich wartoici okreflonej przez
rzeczoznawcq majqtkowego, zgodnie z zasadami okreilonymi w ustawie o gospodarce
nieruchomofciami.

dziia:
zka Skurzewska

