
Uchwala Nr 191/XX/2012 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28.03.2012r. 

w sprawie: nieodplatnego nabycia nieruchomosci polozonych przy ul.Dworkowej 
w Jadwisinie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 1it.a i art.44 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z poin.zm.) 
w zwiqzku z art.43 ust.2 oraz art.44 ust.1 ustawy z dnia 19 paidziernika 1991r. 
o gospodarowaniu nieruchomoSciami rolnymi Skarbu Panstwa (t.j.Dz.U. z 2007r. nr 231 
poz.1700 z poin.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Wyraza siq zgodq na nieodplatne nabycie na wlasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock 
w trybie art. 43  ust.2 ustawy z dnia 19 paidziernika 1991r. o gospodarowaniu 
nieruchomoSciami rolnymi Skarbu Panstwa (t.j.Dz.U. z 2007r. nr  231 poz.1700 
z poin.zm.) nieruchomoSci polozonej w miejscowoSci Jadwisin gm. Serock, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczonej w ewidencji 
gruntow jako dzialka nr  51/12 o powierzchni 2098 m2, ktorej wlascicielem jest 
Skarb Panstwa - Agencja NieruchomoSci Rolnych w Warszawie. 

2. Wyraza siq zgodq na nieodplatne nabycie na wlasnoSC gminy Miasto i Gmina Serock 
w trybie art. 44  ust.1 ustawy z dnia 19 paidziernika 1991r. o gospodarowaniu 
nieruchomoSciami rolnymi Skarbu Panstwa (t.j.Dz.U. z 2007r. nr  231  poz.1700 
z poin.zm.) nieruchomoSci polozonej w miejscowoSci Jadwisin gm. Serock, 
zabudowanej urzqdzeniami przepompowni Sciekow wraz z kanalami tlocznymi, 
oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialki nr  51/26 i 51/27 o lqcznej powierzchni 
4486 m2, ktorej w4ascicielem jest Skarb Pahstwa - Agencja NieruchomoSci Rolnych 
w Warszawie. 

3. Dla w/w nieruchomoSci Sqd Rejonowy w Legionowie - I V  Wydzial Ksiqg Wieczystych 
prowadzi ksiqgq wieczystq Kw Nr WAlL/00030614/9. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

RADCA J%AWNY ~ , , q  



Uzasadnienie do uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie: nieodplatnego 
nabycia nieruchomoSci poloionych przy ul.Dworkowej w Jadwisinie 

Dzialka nr 51/12 o powierzchni 2098 m2 polozona przy ul.Dworkowej 1 
w Jadwisinie stanowiqca wlasnoS6 Agencji Nieruchomosci Rolnej w Warszawie 
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z 13-ma lokalami 
mieszkalnymi, ktory z uwagi na wieloletnie zaniedbania i brak biezqcych prac 
remontowych znajduje sie w zlym stanie technicznym i zagraza bezpieczeristwu 
mieszkajqcych tam rodzin. 

Na skutek dzialari podejmowanych przez gmine zobowiqzujqcych wlaiciciela 
nieruchomoici do poprawy stanu technicznego przedmiotowego budynku, ANR 
wystqpila z wnioskiem o przejecie przez gmine w/w nieruchomoici wraz z dzialkami 
nr 51/26 i 51/27 zabudowanymi obiektami infrastruktury technicznej (przepompownia 
5ciekow wraz z kanalami tlocznymi), na ktorych wybudowany zostanie przez gmine 
nowy budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi. 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 01.03.2012r. zawartym pomiedzy Agencjq 
Nieruchomosci Rolnych i gminq, Agencja zobowiqzala sic na udzielenie pomocy 
finansowej gminie w wysokoSci 100 O/O poniesionych kosztow na budowe nowego 
budynku zlokalizowanego na dzialkach nr 51/26 i 51/27 oraz budowy nowej 
przepompowni iciekow. 

Biorqc powyzsze pod uwage, zasadne jest przejecie w/w nieruchomo9ci do 
zasobu gminy, ktora wystepujqc w roli wla5ciciela bedzie miala legitymacje prawnq 
do rozwiqzania problemu mieszkaniowego mieszkaricow gminy, co nie bylo mozliwe do 
zrealizowania przez dotychczasowych wlascicieli tj., Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
RoSlin w Radzikowie, a nastepnie Agencje NieruchomoSci Rolnych w Warszawie. 


