
Uchwata Nr 447/XLI/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie zamiany gruntow pdoionych w Serocku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzqdzie grninnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p6in.zm.) oraz art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. 2018 r. poz. 
121 z p6in.zrn.) Rada Miejska w Serocku uchwala co nastepuje: 

1. Wyraia sig zgode na zarnlane dziatki 111 o powierzchni 0,0112 ha pobionej 
w obrgbie 17 w Serocku, stanowiqcej wlasnoit gminy Miasto i Gmina Serock, na 
dziatkg nr 3711 o powierzchni 0,0200 ha pdoionq w obrebie 08 w Serock, stanowiqcq 
wtasnokt Parafii Rzymsko - Katoiickiej w Serocku. 

2. Stan prawny dzialki nr 111 z obrebu 17 w Serocku uregulowany jest w ksigdze 
wieczystej Kw Nr WAlL/00066407/6 prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - 
I V  Wydziat Ksiqg Wieczystych. 

3. Stan prawny dzialki nr 3711 z obrqbu 08 w Serocku ureguiowany jest w ksiedze 
wieczystej Kw Nr WAlL/00020498/6 prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - 
I V  Wydzial Ksiqg Wieczystych. 

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniern podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie zarniany gruntbw 
potoionych w Serocku 

Dzialka nr 37/1 z obrebu 08 w Serocku stanowiqca wlasnoit Parafii Rzymsko - 
Katolickiej w Serocku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
mlasta Serock - obszar B przeznaczona jest na poszerzenie drogi wewngtrznej i wydzielona 
zostala pod ogolnodost~pny samorzqdowy ciqg pieszo - jezdny, dlatego t e i  istnieje 
celowoit prrejecia w/w dzialkl na wlasnoft gminy. 

W zamian za przejgcle dziatki nr 37/1 gmina przekaie Parafii Rzymsko - Katolickiej 
w Serocku dziatkg nr 1/1 z obrgbu 17 w Serocku, kt6ra sqsiaduje z dziatkq nr 6 z obrebu 
17, stanowiqcq wtasnofe Parafii, przeznaczonq na cmentarz parafialny. 

Czgfe nieruchomofci stanowiqcej droge publlcznq nr 180752W, ul. Warszawskq 
w Serocku, obecnie oznaczona jako dzialka nr 111 obrgb 17, Uchwalq Nr 245/XXIII/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2016 r. zostala pozbawiona kategorii drogi gminnej 
poprzez wylqczenie jej z uiytkowania jako drogi publicznej. Dzialka nr l/l nie moie bye 
zagospodarowana jako odrebna nieruchomofe, natomiast poprawi warunki sqsiadujqcej 
z niq dziatki nr 6 obr. 17, kt6ra zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego pdoiona jest na terenie przeznaczonym pod cmentarz. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomo~ciami nieruchomofci stanowiqce wlasnoik Skarbu Pahstwa oraz wlasnoit 
jednostki samorzqdu terytorialnego mogq bye przedmiotem zamiany na nieruchomoici 
stanowiqce wtasnofC os6b fizycznych lub os6b prawnych. 

SpongdrNa: 
Agnieszka Skunewska 


