
Uchwala Nr 360/XXXIV/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30  czerwca 2017 r. 

w sprawie nabycia prawa wlasno5ci czeSci dzialek nr  36/1 i 3612 pdoionych w obrebie 07 
w Serocku 

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 pbin.zm.) Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastepuje: 

§ 1 
1. Wyraza sie zgode na nieodptatne nabycie prawa wlasnoSci cze5ci nieruchomoSci 

stanowiqcej wtasno&5 Skarbu Paristwa pdozonej w obrebie 07 w Serocku, o powierzchni 
okdo 0,02 ha, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 36/1 i 3612, wskazanej 
kolorem pomarariczowym na zalqczniku graficznym stanowiqcym zatqcznik do uchwaty. 
Doktadna powierzchnia dzialek zostanie okre5lona po wykonaniu podzialu przedmiotowej 
nieruchomoSci. 

2. Stan prawny nieruchomoSci uregulowany jest w ksiedze wieczystej Nr WAlL/00012329/2 
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydziat Ksiqg Wieczystych. 

§ 2 
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3 
Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nabycia prawa 
wlasnoSci czeSci dzialek nr 36/1 i 36/2 pdoionych w obrqbie 07 w Serocku 

W wyniku licznych dzialari prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock w latach 
2013-2014 zostala przeprowadzona rewitalizacja plazy miejskiej w Serocku. Teren zostal 
odnowiony i urzqdzony, a obszar wykorzystywany pod ogdlnodostepny ciqg pieszy, 
zlokalizowany na dzialkach nr 3611 i nr  3612 obreb 07 w Serocku, bedqcych wlasno6ciq 
Skarbu Paristwa, na mocy wczeSniejszych uzgodnieri zostal wyrdwnany i utwardzony. 

CzeSt5 W/W dzialek o powierzchni okdo 0,02 ha wykorzystana jest na cele spdeczne, 
polegajqce na zapewnieniu dogodnej komunikacji pieszej miedzy plaiq, a tkankq miejskq. 
Powyisze uzasadnia, i e  teren ten jest niezbedny gminie do zapewnienia wlaiciwej 
komunikacji plazy, bedqcej miejscem coraz liczniej odwiedzanym przez turystdw, szczegdlnie 
w okresie letnim. 

Uregulowanie sprawy wlasnoSciowej przedmiotowego gruntu znacznie ulatwi 
zarzqdzanie terenem plazy miejskiej, a w przyszloici pozwoli gminie podjqe dziatania w celu 
jego dalszego uatrakcyjnienia. 

Na opisanych dzialkach realizowany jest cel publiczny zgodny z art. 6 pkt 3 i 9c 
ustawy o gospodarce nieruchomoSciami co daje podstawe StaroScie Legionowskiemu do 
dokonania darowizny nieruchomoSci bedqcej wtasnoSciq Skarbu Paristwa 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 uchwaw w sprawach majqtkowych gminy przekraczajqcych zakres zwyklego 
zarzqdu, dotyczqcych m.in. nabycia nieruchomoSci gruntowych. 

Sponqdzk: 
Agnieszka Skurzewska 




