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Ogłoszenie 

 
Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do zbycia w formie darowizny na rzecz 

Gminy Osieck udziału wynoszącego 7/50 części zabudowanej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Osieck, gm. Osieck, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 1936/2 o pow. 0,1100 ha z obr. 8 Osieck 

Przeznaczony do zbycia formie darowizny na rzecz Gminy Osieck jest udział wynoszący 7/50 
części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Osieck, gm. Osieck, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 1936/2 o ogólnej pow. 0,1100 ha z obr. 8 Osieck, 
dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr SI1G/00041366/1, wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi znajdującymi się w budynku 
usytuowanym na ww. nieruchomości. 

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 3 sierpnia 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 2015 r. poz. 782) jakiekolwiek prawa do 
nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia 
wykazu – tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

 
W Y K A Z 

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Osieck 
 

Nr 
działki, 
obręb 

pow. 
w ha 

użytek nr księgi 
wieczystej 

Wartość 
nieruchomości 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego 

nr 1936/2  

obręb 
8 Osieck 

 

 

0,1100 

 

 

 

 

Bi 

 

SI1G/00041366/1 

 

 

 

 

131 040 zł 

(wartość 
udziału 

wynoszącego 
7/50 części 

nieruchomości) 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Osieck, zatwierdzonym 
uchwałą nr XXX/127/01 Rady Gminy w Osiecku 
z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz uchwałą 
nr XXX/204/10 Rady Gminy w Osiecku z dnia 
28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Osieck, działka położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem B3.27MN – tereny 
mieszkaniowe o przeznaczeniu podstawowym na 
budownictwo jednorodzinne w budynkach 
wolnostojących i zagrodowe. 

 
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku z siedzibą w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27) lub 
pod numerami telefonu: +48 22 788 15 37, +48 22 788 14 65 wew. 361, 362. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.bip.powiat-otwocki.pl 
w zakładce Nieruchomości. 
 
          Starosta Otwocki 


