
Uchwala Nr 412/XXXVIII/2017 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego dzialki nr  81/12 pdozonej 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 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastepuje: 

1. Wyraza sie zgode na nieodplatne nabycie prawa uzytkowania wieczystego 
nieruchomoSci pdozonej w obrebie Jadwisin, gm. Serock, oznaczonej 
w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 81/12 o powierzchni 0,0027 ha, przeznaczonej 
na powiekszenie nieruchomoici drogowej - drogi gminnej nr 180444W, ul. Akacjowej, 
w celu poprawy bezpieczeristwa na przedmiotowej drodze. 

2. Stan prawny nieruchomoici uregulowany jest w ksiqdze wieczystej 
Nr WAlL/00015990/7 prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydzial 
Ksiqg Wieczystych. 

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

,E!t 
ski 



Uzasadnienie do uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nabycia prawa 
uiytkowania wieczystego dzialki nr  81/12 polozonej w obrebie Jadwisin grn. Serock 

Dzialka nr 81/12 o powierzchni 0,0027 ha pofoiona w obrebie Jadwisin powstafa 
w wyniku podziafu nieruchornoici oznaczonej jako dzialka nr  8115, zatwierdzonego decyzjq 
Burmistrza Miasta i Grniny Serock nr 175/2017 z dnia 24.10.2017 r., na powiekszenie 
przylegtej do niej nieruchomoici drogowej, drogi grninnej nr  180444W, ul. Akacjowej, w celu 
poprawy bezpieczeristwa na tej  drodze. 

Przedrniotowa nieruchomoSC jest wlasnoSciq Skarbu Paristwa i znajduje sie 
w uiytkowaniu wieczystyrn Instytutu Geodezji i Kartografii z siedzibq w Warszawie, kt6ry 
wyrazil zgode na jej  przekazanie na rzecz gminy. 

Nabycie prawa uiytkowania wieczystego dzialki nr 81/12 jest zasadne w zwiqzku 
z koniecznoSciq poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego u zbiegu ul. Akacjowej z drogq 
serwisowq r6wnoleglq do drogi krajowej nr 61. Ponadto, przejecie wnioskowanego gruntu 
umozliwi w przyszloici poprawienie parametr6w technicznych drogi ul. Akacjowej, zgodnie 
z potrzebami rnieszkaric6w. 

Przejecie prawa uiytkowania wieczystego dzialki nr  81/12 znajduje uzasadnienie, 
poniewaz budowa i utrzyrnywanie dr6g mieici sie w katalogu cel6w publicznych 
w rozurnieniu ustawy o gospodarce nieruchomoiciarni i naleiy do zadari wfasnych grniny 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorzqdzie grninnyrn. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorzqdzie gminnym rada grniny 
podejmuje uchwaty w sprawach majqtkowych gminy przekraczajqcych zakres zwyklego 
zarzqdu, dotyczqcych main. nabycia nieruchomoici gruntowych. 

Sporzqdziia: 
Agnieszka Skurzewska 


