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Otwock, dnia 29.12.2014 r.
Ogloszenie

Zan{d Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedairy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomo6ci gruntowei stanowiQcej wlasno6t Powiatu Otwockiego, poloZonej w
Otwocku, oznaczonej iako dzialka ew. nr 8/3 o pow. 1943 m2 z obr.2, uregulowanej w ksigdze wieczystei

wATO/O003902Z/3.

Przedmiotowa dzialka polo2ona jest na terenie Otwocka przy ul. Koszykowej. Ksztalt dzialki jest
kofzystny zbliiony d,o prostok4ta. W ci4gu ul. Mickiewicza znajdutq sie media tj. energia elektryczna, siec
wodoci4gowa i kanalizacyjr.a. Siee gazowa jest dostgpna w !1. Zacisznej.
Wykaz w]"wieEzany iest na okres 21 dni - t.j. do dnia 19 stycznia 2015 r.
Osoby, kt6rym przyslugujq w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (tekst iedn. Dz. U. z 20-14 r. poz, 5L8 z p62n. zm.) jakiekolwiek prawa do
nieruchomosci, powinny zglosii swoje roszczenia w terminie 6 tygodni liczqc od dnia wywieszenia wykazu - t.j.
do dnia 10 lutego 2015 r.

WYKAZ
nieruchomo6ci
Nr ew.

uZytek

w drodze

do

nr ksiigi ra/ieczystej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

dzialki

nieruchomosci
(w tym 23rX,VAT)

dz.8/3

1943

Ls

VI

w

A7O /00039027

/3

430 500

zl

Nieruchomosc stanowi niczabudowanq dzialkQ leinq, kt6ra jest
obj9ta miejscowym planem. zagospodarowania przest.zennego
obszaru przyleglego do rzeki Swider na terenie miasta Otwocka
etap zatwierdzony uchwalq Nr XXV20512000 Rady Miasta
Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. M dz.Nr 82 z dnia27
lipca 2000 r. poz. 828). Szczeg6lowe ustalenia miejscowego planu
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Otwock

zagospoda.owania przestrzennego dotycz4ce dz. ew nr 8/3 z obrgbu
2 Ollvocku okre<lata la lako polo/onE na terenie o/nac/onyrn
symbolem MU2 - tereny mieszkaniowo-uslugowe polozonym poza
granicami rezerwalu ,,Swidef poza granicami Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu - na rysunku Planu dzialka la.iest
zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolen MU2
tereny
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mieszkaniowo uslugowe kt6rych funkcjq podstawowq jest
zabudowa mieszkaniowajednorodzinna wolnostojqca lub bliZniacza
dopuszczeniem uslug wbudowanych
uciQzliwoSci nie
wykraczajqcej poza gtanice wlasnej dzialki oraz zabudowa
wolnostoj4cymi budynkami u4tecznoici publicznej. Powierzchnia
uzytkowa przeznaczona pod uslugi wbudowane
budynek
micszkalny nie moze przekroczyi 40% powierzchni uzytkowei
calego budynku. Dzialka ma uwzglQdnic m,nimum 60%
powierzchni biologicznie czynnej,
maksymalna $ysokoSd
budynk6w nie moze przekGczai l0 m od poziomu istniejqcego
lcrerru do (alenic) dachu
usralenrem roinicy poTromo$
istniejqcego terenu i poziomu podlogi parteru budynku, kt6ry nie
moze prz€kracza6 lm. Wydanie pozwolenia na budowQ musi byc
poprzedzone wykonaniem szczegolowej inwentaryzacii
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drzewoslanu na koszt inwestora zaopiniowaniem wstQpnego
projektu zagospodarowania terenu przez gminny organ ochrony
Srodowiska. Z uwagi na to, Ze nieruchomoia znajduje sie w str€fie
archeologiczne.i, to istnieie obowiqzek uzgadniania z wlasciwym

Konserwatorem Zab),tk6w wszclkich zmian zwiqzanych z
uz\(kowaniem lerenu i Dlanowanvch inwestvcii kubalurowvch.

Blizszych informacji mozna uzyskai w Wydziale CospodarkiNieruchomoSciami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul.
Komunard6w I0( pokdj nr27 ), tel. 788-15-34rv. 361 lub365.
Ogloszenie o wykazie zostalo r6wnie2 zamieszczone na stronie internetowei w\\rw.bip.powiat-otwocki.pl w
zakladce N ieruc homoici orcz na stronach www.monitorurzedowv.Dl
Ptzew odniczqcy Z^rz4du Powiatu
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Splaw9 prowadzi: J6zef lvlichalowski (inspektor)
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Konto: 61 8001 0005 2001 0007 2528 0001

{22) 788-15,34, wew. 361
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