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Ogloszenie
Zaruqd. Powiatu

w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzeda2y w drodze przetargu

ustnego nieograniczonego nieruchomo6ci gruntowei stanowi4cei wlasno6d Powiatu Otwockiego,
polo2onej w miejscowo6ci Kolbiel przy ul. Parkowei 1Q gm. Kolbiel, oznaczonei w ewidencii
grunt6w iako dzialka ew. nr 2260/2 o pow. 110219 rn2 z obr.13 Kolbiel, dla kt6rei w S4d Reionowy
w Otwocku IV Wydzial Ksi4g Wiec zystych prowadzi ksiggg wieczyst4 nr WALO/00048905/8.
Przedmiotowa nieruchomo66 polo2ona jest w Kolbieli, wojew6dztwo mazowieckie, powiat
otwocki, w dolinie Swidra, przy skrzy2owaniu dr6g krajowych rc 17 (Warszawa - Lublin) i nr 50
(Warszawa - Terespol). W bezpo6rednim otoczeniu nieruchomoflci zlokaljzowane s4 od strony
p6tnocnej - tereny przemyslowo - uslugowe oraz tereny mieszkaniowe jednorodzinne, od strony
zachodniej - ter'eny przemyslowo - uslugowe i trasa szosy lubelskiej, od strony wschodniej
i poludniowej - tereny niezagospodarowane oraz tereny rolne.
Wykazwywieszany jest na okres 21 dni - ti. do dnia 20 czerwca 2016r.

o

Osoby, kt6rym przyshtgtrj4w trybie aft.34ust. 1 pkt 1 i pkt 2astawy z dria21. sierpnial997 t.
gospodarce nieruchomo6ciami (tekst jedn. Dz. IJ. z 2015 r. poz. 1774) iakiekolwiek prawa do

nieruchomo6ci, powinny zglosi( swoje roszczeniaw terminie 6 tygodni licz1c od dnia wywieszenia
wykazr- 9.do dnia 11hpca201'6r.
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Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 8 sierpnia 2013 r.)
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Wigcej informacji ttzyska( moZna w Wydziale Gospodarki Nieruchomo6ciami Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunard6w 10 (wej6cie D, pok6j ft 2n, tel. 788-15-37, 788-1'4-65
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