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Uchwała Nr 159/XXIII/2001

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 marca 2001 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od Skarbu Państwa na własność Powiatu

Otwockiego nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Batorego 5

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie  powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z  późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co
następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  nieodpłatne  przejęcie  od  Skarbu  Państwa  na  własność  Powiatu  Otwockiego
nieruchomości, zapisanej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr nr: 33/4, 33/5 i 33/6 o łącznej
pow. 6489 m2 położonych w Otwocku w obr. 33 przy ul.  Batorego 5 – z  przeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami oraz na siedzibę Wydziału Komunikacji.

§ 2.

Przejęcie, o którym mowa w § 1 nastąpi w trybie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Deklaratoryjną  decyzją  z  dnia  18  maja  1992  r.  Nr  24645  b.  wydaną  z  upoważnienia  Wojewody
Warszawskiego b. Związek Dzielnic Gmin Warszawy (obecnie Miasto Stołeczne Warszawa) nabył z mocy
prawa w dniu 27 maja 1990 r. mienie byłego Przedsiębiorstwa Transportu i Sprzętu z/s w Warszawie tj.
nakłady przedsiębiorstwa w postaci budynków, budowli i urządzeń, jednakże bez własności nieruchomości
położonej w Otwocku przy ul. Batorego 5. Grunty stanowią własność Skarbu Państwa. W  dniu 10 marca
1999 r. złożono do Sądu Rejonowego w Otwocku – Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o założenie księgi
wieczystej.
Przedmiotowe grunty docelowo będą wykorzystane na siedzibę Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
oraz Wydziału Komunikacji tut. Starostwa.


