
Podsumowanie roku 2012 oraz prognozy na 2013 rok. 
 
 
 
Koniec roku jest doskonałym momentem na podsumowanie i jednocześnie 
przypomnienie zadań jakie realizuje Referat Gospodarki Gruntami i Planowania 
Przestrzennego. 
Rok 2012 upłynął pod znakiem porządkowania stanów prawnych nieruchomości, 
będących w posiadaniu gminy bez tytułu prawnego. Dotyczyło to m.in. gruntów 
zajętych pod drogi i place. W tym celu przygotowano dokumenty geodezyjne, które 
zostały załączone do wniosków o zasiedzenie nieruchomości. Postępowania sądowe 
o zasiedzenie wnioskowanych gruntów toczyć się będą w 2013 roku.  W 2012 r. 
udało się uregulować na rzecz gminy dwie drogi w Wierzbicy, za które gmina uzyska 
odszkodowanie gdyż drogi te zajęte zostały   pod obwodnicę. 
Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom podjęte zostały działania zmierzające 
do uregulowania na rzecz gminy dróg leśnych znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych. Problem dotyczy osób korzystających z tych dróg i nieposiadających  
prawnego zabezpieczenia dojazdu do swoich nieruchomości. W tym celu 
przygotowano 3 wnioski o zasiedzenie dróg: w Woli Smolanej i w Szadkach (droga 
łącząca wieś z drogą wojewódzką nr 622), drogi w Gutach i w Izbicy (obie drogi na 
granicy lasu). Także w tym przypadku rozpatrywanie wniosków przez sądy nastąpi     
w 2013 r. 
W maju 2012 roku doszło do podpisania umowy notarialnej w sprawie zakupu przez 
gminę działki położonej w Nowej Wsi z przeznaczeniem pod drogę w celu połączenia 
ul.Topolowej z ul.Wierzbową. Nabycie działki do zasobu gminnego pozwoli rozwiązać 
problemy komunikacyjne w rejonie wymienionych ulic i przyczyni się do rozwoju tej 
części Nowej Wsi pod inwestycje budowlane, gdyż dotychczasowy brak połączenia 
obu dróg uniemożliwiał pozytywne opiniowanie podziałów geodezyjnych 
nieruchomości, o które występowali właściciele gruntów zlokalizowanych na tych 
terenach.  
Podjęte na przestrzeni wielu lat działania gminy zaowocowały podpisaniem w  dniu     
1 marca minionego roku porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu 
Państwa w sprawie wybudowania wielorodzinnego budynku socjalnego w Jadwisinie.  
Budowa  obiektu realizowana będzie w 2013 roku. 
Mimo niepokojących informacji dotyczących zastoju na rynku nieruchomości 
odnotowaliśmy pozytywne sygnały, dotyczące obrotu nieruchomościami, wyrazem 
czego jest wydanie ok. 400 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla potrzeb zawarcia umów notarialnych oraz ok. 250 wypisów i 
wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb 
inwestycyjnych.Ponadto wydano 65 decyzji zatwierdzających podziały 
nieruchomości, co jest  dobrym prognostykiem dla rozwoju gminy w zakresie 
przyszłych inwestycji. 
Rok 2012 był przełomowym dla użytkowników wieczystych, dla których, dzięki 
zaproponowanym bonifikatom ustalonych w wysokości uzależnionej od okresu 
posiadanego prawa, stworzono warunki do przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Z możliwości takiej skorzystali użytkownicy 
wieczyści 7 nieruchomości oraz  36 współużytkowników  wieczystych drogi              
ul. Ksiązęca w Jadwisinie, którzy dzięki przekształceniu będą mogli przekazać gminie 
swoje udziały w drodze , co planuje się zrealizować w 2013 roku. 



Najważniejszym zadaniem realizowanym przez referat w 2012 roku były prace 
planistyczne przy zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W ramach nowych opracowań planistycznych gmina planuje m.in. wprowadzić 
rozwiązania urbanistyczne, zwiększające możliwości inwestycyjne poprzez 
uwolnienie nowych terenów przeznaczonych pod różne formy działalności 
gospodarczej. Pierwszym efektem podjętych działań było zakończenie prac 
planistycznych i uchwalenie w grudniu 2012 roku planu dla obszaru C w Serocku  
(obszar w otoczeniu obwodnicy, rejon ulic Warszawskiej i Zakroczymskiej) oraz  
zakończenie prac planistycznych dla obrębu Jadwisin,  którego uchwalenie planuje 
się  w lutym 2013 r.  
 W bieżącym roku przewiduje się sukcesywne uchwalanie planów zagospodarowania 
przestrzennego dla poszczególnych jednostek planistycznych miasta i gminy Serock 
po dopełnieniu wszystkich formalności, wynikających z procedury planistycznej.         
O terminach wyłożenia planów i dyskusji społeczność lokalna będzie informowana 
poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej (w gazecie „To i Owo”), na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz na stronie internetowej gminy 
www.miasto.serock.pl. 
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