
Uchwata Nr 333/XXXI/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie nabycia prawa wlasnoici dzialek nr 221/1 i 221/2 potoionych w obrebie 
Borowa G6ra 

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 z p6in.zm.) Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Wyraza sie zgode na nieodptatne nabycie, w drodze darowizny, prawa wlasnoici 
nieruchomoSc1 stanowiqcej wtasno5C Skarbu Paristwa polozonej w obrebie Borowa G6ra, 
oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 22111 o pow. 0,0724 ha i 22112 o pow. 
0,1581 ha, bqdqcej w uiytkowaniu wieczystym gminy Miasto i Gmina Serock. 

2. Stan prawny nieruchomoSci uregulowany jest w ksiedze wieczystej Nr 
WA11/00047492/9 prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydziat Ksiqg 
Wieczystych. 

§ 2 

Wykonanie uchwaw powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3 
Traci moc uchwata nr 25/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011 r. w sprawie 
nabycia prawa wtasnoSci dzialki nr 94/20 polozonej we wsi Borowa Gora. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nabycia prawa 
wlasnoSci dziatek nr 22111 i 22112 polozonych w obrebie Borowa G6ra 

Gmina Miasto i Gmina Serock na podstawie umowy sprzedaiy - akt notarialny Rep.A 
Nr 19813/2006 z dnia 22.12.2006 r., jest uiytkownikiem wieczystym nieruchomoSci 
stanowiqcej wtasnoii Skarbu Pahstwa, pdoionej w obrqbie Borowa Gbra, oznaczonej 
aktualnie w ewidencji gruntbw jako dzialka nr 22111 o pow. 0,0724 ha oraz dziatka nr 221/2 
o pow.0,1581 ha. 

Na dziatce nr 22111 znajdujq si? stanowiqce wlasnosd gminy podstawowe urzqdzenia 
wodociqgu: ujecie wody, hydrofornia oraz sieC wodociqgowa stuiqce do zaopatrzenia w wode 
pitnq okolicznych mieszkaricow. Na dziatce nr 22112 urzqdzony zostal oghlnodostepny plac 
rekreacyjny, w tym plac zabaw oraz silownia zewnetrzna, przeznaczony dla dzieci, mlodzieiy 
oraz osob starszych zamieszkujqcych okoliczne miejscowoSci. 

Na opisanych dzialkach realizowane sq cele publiczne zgodne z art. 6 pkt 3 i 9c 
ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami co daje podstawe StaroScie Legionowskiemu do 
dokonania darowizny nieruchomoSci bedqcej wtasnoPciq Skarbu Pahstwa na cele publiczne 
w trybie art.13 ust.2 w/w ustawy. 

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

Sporzqdzita: 
Agnieszka Skurzewska 


