
UchwaCa Nr 448/XLI/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie zamiany gruntow poloionych w obrgbie Stasi Las gm. Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p6tn.zm.) oraz art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 2018 r. poz. 
121 z p6in.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co nastgpuje: 

1. Wyrata sig zgode na zamiane dzialki 31/43 o powierzchni 0,0093 ha poloionej 
w obrebie Stasi Las, gm. Serock, stanowiqcej wlasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock, 
na dzialke nr 31/40 o powierzchni 0,0039 ha pdoionq w obrgbie Stasl Las, gm. 
Serock, stanowiqcq wlasnoSC osob fizycznych. 

2. Stan prawny dzialki nr 31/43 obrgb Stasi Las uregulowany jest w ksiedze wieczystej 
Kw Nr WAlL/00010822/4 prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydzial 
Kslqg Wieczystych. 

3. Stan prawny dziatki nr 31/40 obrpb Stasi Las uregulowany jest w ksigdze wieczystej 
Kw Nr WAlL/00006419/5 prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydzial 
Ksiag Wieczystych. 

Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Traci moc uchwala nr 501/UX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.05.2010 r. 
w sprawie sprzedaty dzialki nr 31/34 poloionej we wsi Stasi Las. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia. 



Uzasadnlenle do uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie zarniany grunt6w 
pdo ionych  w obreble Star1 Las grn. Serock 

Dzialka nr 31/40 obrgb Stasi Las gm. Serock stanowiqca wtasnoSe os6b fizycznych 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E 
przeznaczona jest na poszerzenie drogi gminnej nr 180422W, ul. Glownej w Stasim Lesie, 
dlatego t e i  istnieje celowofe przejecia w/w dzialki na wtasnofC gminy. 

W zamian za przejecie dzialki nr 31/40 gmina przekaie jej wlafcicielom dzialke nr 
31/43 obr. Stasi Las, kt6ra sqsiaduje z ich dzialkq nr 31/41 i wraz z tq dzialkq bedzie 
tworzyC jednq nleruchomoft. Dzialka nr 31/43 nie moie bye zagospodarowana jako 
odrebna nieruchomofC I jest nieprzydatna dla potrzeb funkcjonowania ul. Slonecznej, do 
kt6rej przylega. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomofciami nieruchomofci stanowiqce wlasnoiC Skarbu Palistwa oraz wlasnoSe 
jednostki samorzqdu terytorialnego mogq bye przedmiotem zamiany na nieruchomoSci 
stanowiqce wlasnoft os6b flzycznych lub osob prawnych. 

SpongdIHa: 
Agnieszka Skunewska 


