
Uchwata Nr 465/XLIII/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie nabycia czeici dzialki nr 11014 pdoionej w obrqbie ladwisin 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 grninnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p6in. zm.) Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co nastgpuje: 

1. Wyrata sie zgode na nieodplatne nabycie na wlasnost gminy Miasto i Gmina Serock 
czefci nieruchomoici pdoionej w obrebie Jadwisin gm. Serock, oznaczonej 
w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 110/4 o powierzchni okdo 0,0360 ha, wskazanej 
kolorem pomarahczowym na zal3czniku graflcznym stanowiqcyrn zalqcznik do 
uchwaly. Dokladna powierzchnia dzialki zostanie okreilona po wykonaniu podziatu 
przedmiotowej nieruchomoici. 

2. Dla W/W nieruchomofci Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydzial Ksiqg Wieczystych 
prowadzi ksigge wieczystq Kw Nr WA11/00001262/4. 

Wykonanie uchwaly powierza sig Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaty Rady Miejskiej w Serocku w sprawie nabycia czetci 
dziatki nr 110/4 w obrgbie Jadwisin gm. Serock. 

Uchwatq Nr 319/XXX/2017 Rada Miejska w Serocku w dniu 21.02.2017 r. 
ustanowita pornnikiem przyrody dqb szyputkowy rosnqcy na dzialce nr 11014 w obrebie 
Jadwisin, stanowiqcej wtasnofi  Skarbu Panstwa w zarzqdzie Ministerstwa Obrony 
Narodowej. W celu zachowania szczegblnej wartojci przyrodniczej, krajobrazowej i 
dydaktycznej przedrniotowe drzewo podlega ochronie. Cechy morfologiczne 
przedmiotowego dgbu, do ktbrych rnoina zaliczyC okazaly pokrbj i freednice pnia, czy t e i  
iwiadczqce o cieikiej historii liczne dziuple i pgknlecia rnrozowe, czyniq z niego 
wyjqtkowo cennego przedstawiciela swojego gatunku, a tym samym wartego pokazania 
catej spoteczno~ci. Dlatego tez wptywajqce do gminy postulaty rnieszkalicbw w sprawie 
zapewnienia otwartego dostepu do drzewa, zaslugujq na uwzglednienie. 

Przejqcie do zasobu kornunalnego czejci dziatki nr 11014 umoiliwi 
zagospodarowanie terenu wok01 drzewa w spos6b urnozliwiajqcy jego odpowiednie 
wyeksponowanie i udostepnienie spotecznoici grninnej oraz turystorn. 

Jednoczefnie wskazat naleiy, i e  realizacja w/w zadania rniefci sic w katalogu 
celbw publicznych w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchornofciarni i naleiy 
do zadan wtasnych grniny zgodnie z art.7 ustawy o samorzqdzie grninnym. 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy o sarnorzqdzie grninnym rada grniny 
podejrnuje uchwaty w sprawach rnajqtkowych grniny przekraczajqcych zakres zwyklego 
zarzqdu, dotyczqcych m.in, nabycia nieruchornoSci gruntowych. 

Sporzqdzila. 
Agnieszka Skurzewska 




