Uchwala Nr 255/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 wrzegnia 2016 r.

w sprawie nabycia udzialu w dzialce nr 153/43 obreb Borowa Gdra

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 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. Wyraia sie zgode na odplatne nabycie na wlasnoSd: gminy Miasto i Gmina Serock
udzialu 213 w dzialce nr 153143 o powierzchni 0,0135 ha polozonej
w obrebie Borowa G6ra gm. Serock, stanowiqcej poszerzenie drogi wewnetrznej,
ul. Sosnowej, za cene uzgodnionq w negocjacjach, tj. kwote 2.513,10 zl.

2. Dla w/w nieruchomoici Sqd Rejonowy w Legionowie - I V Wydzial Ksiqg
Wieczystych prowadzi ksiege wieczystq Kw Nr WAlL/00069333/7.
3. Wskazuje sic ir6dlo dochodu: dzial 700 budzetu gminy Miasto i Gmina Serock
rozdz. 70005 5 0770 - Wplaty z tytulu odNatnego nabycia prawa wlasnoici
nieruchomoSci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoici, z kt6rego
zostanie pokryte zobowiqzanie finansowe gminy, o ktorym mowa w
1 ust. 1
niniejszej uchwaly.
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Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie do uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nabycia udzialu
w dzialce nr 153/43 obreb Borowa G6ra.
Do Urzedu wpwnql wniosek Pani Elibiety Senator, wspCrhnrlaicicielki dzialki nr

153143 o pow. 0,0135 ha poloionej w obrebie Borowa Gbra gm. Serock, stanowiqcej
poszerzenie drogi wewnetrznej, ul Sosnowej, o nabycie na rzecz gminy posiadanego
przez niq udzialu 213 w przedmiotowej dzialce.
Ulica Sosnowa, skladajqca sie z dzialek nr 15312 i 15511 stanowi wlasnoSC gminy
Miasto i Gmina Serock, dlatego t e i przejqcie dzialki nr 153143 wydzielonej jako
poszerzenie tej drogi do zasobu komunalnego znajduje uzasadnienie z uwagi na
moiliwoiC zarzqdzania drog& ktbra stanowi dojazd do kilkunastu nieruchomoici
zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
W wyniku negocjacji ze wspblwlaicicielami omawianej nieruchomoici ustalono
cene gruntu w wysokoici 2.513,10 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.
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