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Ogłoszenie 
 

Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie, uregulowanej w księdze wieczystej 
nr WA1O/00065091/3, oznaczonej jako działka ew. nr 66/1 o pow. 546m2 z obr. 48 - działka 
sprzedawana będzie w  drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 27 października 2014 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 – tj. do dnia  17 listopada 2014 r. 

 
W Y K A Z 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

Nr ew. 
działki 

pow. 
w m² 

użytek nr księgi wieczystej Cena 
nieruchomości 

przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego 

dz. 66/1 

obr. 48, 

Józefów 

 

546 

 

 

 

Bp 

 

 

 

 

 

 

 

WA1O/00065091/3 

 

 

 

 

196 800 zł.  

( w tym 23% 
VAT) 

 

 

 

 

Teren, na którym znajduje się dz. ew. 66/1 zgodnie 
z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z 
dnia 1.08.2012 r. w sprawie uchwalenia mpzp 
miasta Józefowa obejmujący  teren ograniczony 
ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców 
Warszawy oraz terenem PKP oznaczony jest 
symbolem U4- tereny usług 

 
 

 
 Ogłoszenie podano na stronie internetowej ogólnopolskiego serwisu ogłoszeniowego 
MonitorUrzędowy.pl www.monitorurzedowy.pl oraz z Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Otwockiego w zakładce Nieruchomości, na stronie internetowej www.powiatotwocki.pl  jak również 
wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. starostwa przy ul. Górnej i ul. Komunardów.  
 Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków sprzedaży 
uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. 
Komunardów 10, wejście D, pok. 26, 27 tel.: 788-15-37 lub 788-14-65 w. 361. 
 
         Starosta Otwocki 


