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Ogłoszenie 

Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 
Skarbu Państwa wynoszącego 2/3 części we współwłasności w nieruchomości gruntowej, położonej w  gm. 
Sobienie – Jeziory, oznaczonej jako działka ew. nr 103 o pow. 5200 m2 z obr. 20-Śniadków Górny, 
uregulowanej w księdze wieczystej SI1G/00022868/1 na rzecz współwłaściciela nieruchomości.  

Przedmiotowa działka nie jest objęta warunkami planu zagospodarowania przestrzennego. W 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobienie Jeziory 
zatwierdzone Uchwałą Nr IV/15/02 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienione 
Uchwałą Nr XXII/94/05 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 30 marca 2005 r. przedmiotowa działka 
znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zaleceniem usług komercyjnych 
oznaczonych na rysunku Studium symbolem Tzj/Uc. Rada Gminy Sobienie Jeziory nie podjęła uchwały o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowa nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej nr SI1G/00022868/1 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 
Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – t.j. do dnia 7 września 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 – t.j. do dnia      
28 września 2015 r. 

W Y K A Z 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej- udział wynoszący 2/3 części w 

prawie własności 

Nr ew. 
działki 

pow. 
w m² 

użytek nr księgi wieczystej Cena  przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego  

dz. nr 103  

  obr.20, 

Sobienie- 
Jaziory 

 

 

5200 

 

R- rola SI1G/00022868/1 

 

 

 

 

18 000 zł 

 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sobienie Jeziory zatwierdzone Uchwałą Nr 
IV/15/02 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 30 
grudnia 2002 r. zmienione Uchwałą Nr 
XXII/94/05 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 
30 marca 2005 r. przedmiotowa działka znajduje 
się na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z zaleceniem usług komercyjnych 
oznaczonych na rysunku Studium symbolem 
Tzj/Uc. Rada Gminy Sobienie Jeziory nie podjęła 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego..  

       
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 ( pokój nr 27 ), tel. 788-15-37, 788 – 14 - 65  w. 361. 
 
          Starosta Otwocki 


