
UCHWAŁA NR XXXIX/25/11 
 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 10 maja 2011 r.  

 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/16/11 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia                   
24 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ i zbycia            

w drodze rokowań   z nabywcą zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego,  połoŜonej w  Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. Nr 2260/2 o pow. 110219 m2, uregulowanej w księdze wieczystej                  
KW W A 1O/00048905/8, urządzonej w Sądzie Rejonowym w Otwocku   

 
 
 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. Zmienia się w treść § 1 uchwały Nr XXIII/16/11 Zarządu Powiatu  w Otwocku            
z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ  i zbycia 
w drodze rokowań  z nabywcą zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego,  połoŜonej w  Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 
2260/2 o pow. 110219 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 1O/00048905/8, 
urządzonej w Sądzie Rejonowym w Otwocku, w ten sposób, Ŝe otrzymuje on następujące 
brzmienie: 

„§ 1. W przypadku negatywnego wyniku dziewiątego przetargu na sprzedaŜ 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŜonej                      
w  Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  2260/2 o pow. 110219 m2, 
uregulowanej w księdze wieczystej WA 1O/00048905/8, urządzonej w Sądzie Rejonowym            
w Otwocku odstępuje się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia się zbyć 
nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

 
   Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                   Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
              Wicestarosta                            Członek Zarządu 

      Mirosław Pszonka          Krzysztof Szczegielniak  
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  

3. ............................................... 

 



Uzasadnienie  
 

W uchwale Nr XXIII/16/11 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2011 r.               
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaŜ i zbycia w drodze rokowań                     
z nabywcą zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  
połoŜonej w  Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 2260/2 o pow. 
110219 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 1O/00048905/8, urządzonej                   
w Sądzie Rejonowym w Otwocku  omyłkowo wpisano, Ŝe po ośmiu przetargach odstępuje się 
od przeprowadzania dalszych przetargów i postanawia się zbyć nieruchomość w drodze 
rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.  

Rzeczywistą wolą Zarządu było jednak odstąpienie od dalszych przetargów dopiero po 
przeprowadzeniu dziewiątego przetargu, co potwierdza podjęcie przez Zarząd Powiatu                  
w Otwocku w dniu 24 marca 2011 r. uchwały Nr XXII/16/11 w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w dziewiątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaŜ zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  połoŜonej w Kołbieli, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr  2260/2 o pow. 110219 m2, uregulowanej w księdze 
wieczystej WA 1O/00048905/8 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Otwocku.  

Wobec powyŜszego naleŜy podjąć niniejszą uchwałę.  
 
 

Przewodnicząca Zarządu  
 
  Bogumiła Więckowska   


