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Ogłoszenie 

 
Zarząd Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 11,99m2 wraz z 
piwnicą nr 18 o pow. użytkowej 7,74m2 jako pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 
wynoszącym 1973/89937 części w nieruchomości wspólnej oraz prawa własności do udziału w 
wysokości 2/5 części w pomieszczeniu niemieszkalnym nr 3 stanowiącym łazienkę na I piętrze 
wraz z udziałem wynoszącym 268/89937 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka 
ew. nr 6/10 z obr. 135  stanowiące własność Powiatu Otwockiego w budynku przy ul. Karczewskiej 
38 w Otwocku. 

Lokal mieszkalny oznaczonym numerem 18 położony jest w budynku znajdującym się przy 
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku. Budynek posadowiony jest na działce ew. nr 6/10 z obr. 135 dla 
której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00073864/2. Lokal 
znajduje się  na parterze a jego powierzchnia użytkowa wynosi 11,99 m2. D lokalu przynależne jest 
pomieszczenie gospodarcze- piwnica o pow. 7,74m2. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy w Otwocku księga wieczysta o numerze WA1O/00074922/4. Lokal niemieszkalny tj. 
łazienka z wc o pow. 6,73m2 położony jest w ww. budynku na I piętrze i prowadzona jest dla niego 
księga wieczysta  o numerze WA1O/00073892/7.  

Lokale stanowią własność Powiatu Otwockiego i nie są objęte umową najmu.  
Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – t.j. do dnia 18 marca 2015 r. 
Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa 
do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia 
wykazu – t.j. do dnia 8 kwietnia 2015 r. 

 
W Y K A Z 

nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

określenie 
położenia 

numer lokalu numer księgi 
wieczystej 

powierzchnia 
użytkowa 

lokalu 

udział w częściach 
wspólnych 

wartość nieruchomości 
lokalowej wraz z udziałem 
w nieruchomości wspólnej 

Otwock ul. 
Karczewska 

38 

18 mieszkalny 

 

3 

niemieszkalny  

udział 2/5 
części 

WA1O/00074922/4 
 
 
WA1O/00073892/7 

11,99 m2 
 
 

6,73 m2 

(2,68m2) 

1973/89937 
 
 

268/89937 

 

 
 
 25 000 zł. 

 
       Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 ( pokój nr 27 ), tel. 788-15-34 w. 361. 

Ogłoszenie o wykazie zostało również zamieszczone na stronie internetowej 
www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości, oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl. 
      

Przewodniczący Zarządu Powiatu 


