
Uchwata Nr 373/XXXV/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 31  sierpnia 2017 r. 

w sprawie nabycia prawa wlasnogci dzialek nr 23/16 i 23/17 pdozonych w obrebie Jadwisin, 
gm. Serock 

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 nastepuje: 

Wyraza sic zgode na nieodp+atne nabycie prawa wlasnoSci nieruchomogci stanowiqcej 
wlasnoSC Skarbu Paristwa, pdozonej w obrebie Jadwisin, gm. Serock, 
bedqcej w uzytkowaniu wieczystym gminy Miasto i Gmina Serock, oznaczonej 
w ewidencji grunt6w jako dzialki: 

a. dzialka nr 23/16 o powierzchni 0,0893 ha, przeznaczona na poszerzenie drogi 
gminnej ul. Jabloniowej, 

b. dzialka nr 23/17 o powierzchni 0,2125 ha, stanowiqca droge, ul. Nad Wqwozem. 

Stan prawny nieruchomoSci uregulowany jest w ksiedze wieczystej Nr 
WAlL/00071868/3 prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydzial Ksiqg 
Wieczystych. 

§ 2 

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 prawa 
wlasnoici dzialek nr 23/16 i 23/17 polozonych w obrebie Jadwisin, gm. Serock 

Gmina Miasto i Gmina Serock na podstawie umowy darowizny prawa uiytkowania 
wieczystego - akt notarialny Rep. A Nr 3151/2016 z dnia 14.12.2016 r., jest uiytkownikiem 
wieczystym nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSi Skarbu Pahstwa, polozonej w obrebie 
Jadwisin, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 23/16 o pow. 0,0893 hai dzialka 
nr 23/17 o pow. 0,2125 ha. Przedmiotowa nieruchomoSC wchodzi w sklad Zasobu 
NieruchomoSci Rolnej Skarbu Pahstwa, kt6rym dysponuje Agencja NieruchomoSci Rolnych. 

Dzialka nr 23/16 stanowi poszerzenie drogi gminnej nr 180745W, ul. Jabloniowej, 
natomiast dzialka nr 23/17 stanowi droge wewnetrznq, ul. Nad Wqwozem, obslugujqcq 
kilkanaicie dziatek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
pod zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnq. Przedmiotowe dzialki od wielu tat 
wykorzystywana jest jako og6lnodostepne droga o charakterze publicznym, z kt6rej 
korzystajq mieszkahcy okolicznych posesji. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 paidziernika 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomoSciami rolnymi Skarbu Pahstwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 z p6in.zm.) 
nieruchomoici wchodzqce w sklad Zasobu, zajete pod drogi gminne Agencja moze, w drodze 
umowy, nieodplatne przekazai na wtasno5C jednostce samorzqdy terytorialnego. 

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. na bycia nieruchomoici gruntowych. 

Sporzqdziia: 
Agnieszka Skurzewska 






