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Otwock, dnia 26.01.2015 r.
Ogloszenie

w Otwocku informuje o przeznaczeni! do sprzeda2y w drodze przetargu ustnego
gruntowei stanowi4.ei wlasno6a Powiatu otwockiego, polozonei w
nieruchomo6ci
nieograniczonego
Otw6cku, oznaczonei jako dzialka ew. nr 8/5 o pow. 3973 m2 z obr.2, uregulowanei w ksigdze wieczystei
Zarz4d powiatu

w

A70./00039027/3.

przednfotowa dzialka polo'ona jest na terenie Otwocka przy ul. Koszykowej. Ksztalt dzialki jest

korzystny zbli2ony do prostokqta. W ci4gu ul. Mickiewicza znaidui4 sie media tj. energia elektryczna, siei
wodoci4gowa i kanalizacyjna, Siet gazowa jest dostepna w ul. Zacisznei.
Wykaz wywieszany iest na okres 21 dni - t'i. do dnia 16 lutego 2015 r.
Osoby, kt6rym przyslugujq w trybie art.34 ust. 1 Pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia X sierpnia1997 r' o
gospodarce nieruchomosciani (tekst jedn. Dz. tJ. z 201,4 r. poz. 518 z p62n. zm.) jakiekolwiek plawa do
nieruchomosci, powinny zglosii swoje roszczenia w terminie 6 tygodni liczqc od dnia wywieszenia wykazu - t.j.
do dnia 9 marca 2015 r.
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Pzeznaczenie w planie zagospodarowania Przestrzennego
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400 000

zl

obr.2
Otwock

Nieruchomosd stanowi niezabudowana dzialkQ lesna kt6ra iest
objQta rniejscowym planem_zagospodarowania przestzennego
obszaru przyleglego do rzeki Swider na tercnie miasta Otwocka

-

I

zatwierdzony Uchwal4 nr Xxll205l2000 Rady Miasta
Otwock z dnia 23 maia 2000 r. (Dz. Urz. wo.j. MaL n( 82 z dnia
2'7.01.2000 t. poz. 828). Szczeg6lowe ustalenia miejscowego planu

etap

zagospodarowania przestrzennego dotyczqce dz. ew. nr 8/5 z obrQbu
2 rv Olwocku okreslaja jq jako polozonq rta rerenie oznaczonym
chronionym
teren uslug dopuszczanych
symbolem UK
k.ajobrazie. Realizacja obiekt6w kubaturowych jest dopuszczalna
zabezpieczeniu przeciwpowodziowym, lokalizacja uslug
wojewodzkim organem
wymaga kazdo.azowo uzgodnienia
ochrony Srodowiska. Plan dopuszcza realizacjQ uslug turystyki,
rekreacji, sportu i wypoczynku, uslug zdrowia, a takze dopuszcza
budownictwo mieszkaniowe pod warunkiem, Ze buduje go
lvlasciciel obiektu uslugowego dla zaspokaiania wlasnych potrzeb

w

-

po

z

dzialka ma co najmniej 2500 m'.
dzialki ma uwzglQdniai minimum 7070
powierzchni biologicznie czynnej. RealizacjQ obiekt6w

a

mieszkaniowych,

Zagospodarowanie

kubaturowych dopuszcza

siQ dopiero po

zabezpicczeniu

przeciwpowodziowym terenu. Lokalizacja uslug wymaga
kazdorazowo uzgodnienia z wojew6dzkim organem ochrony
Srodowiska. Z uwagi na to, ze nieruchomos6 znajduje sig w strefie
archeologicznej,

to istnieje obowi4zek

uzgadniania

z wlasciwyn

Konserwatorem Zabytk6w wszelkich zmian zwiqz nych z
uzvtkowaniem terenu i Dlanowanvch inwestvcii kubaturowych.

BlizsT-ych infbrmacii mozna uzyskad w Wydziale Gospodarki NieruchomoSciami Starostwa Powiatowego w Otwocku rl.
Komunard6w l0 ( pok6i nr 27 ), tel. 788- l5-34 w. 361 lub 365.
Ogloszenie o wykazie zostalo r6wniez zamieszczone na stronie internetowej www.biD.Dowiat-otwocki.pl w
zakladce
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