
Powiat Otwocki
Wydzial Gospodarki Nieruchomo5ciam i

Komunard6w 10, 05 - 402 Otwock
tef .: +48 2278815 34 wew. 361 - 365

www. powiat-otwoc ki. pl
nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

GN.6840.S.3.2015

Ogloszenie

Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaiy nieruchomoSci gruntowej stanowi4cej
wlasnoSd Skarbu Paristwa, poloZonej w Karczewie, dla kt6rej w S4dzie Rejonowym w Otwocku IV
Wydzial Ksi4g Wieczystych prowadzona jest ksigga wieczysta nr WAIO/00020363/4, oznaczona w
ewidencji grunt6w jako dzialka ew. nr 292 o pow.56 m2 z obr. 8 w Karczewie - dzialka sprzedawana
bpdzie w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jedn. Dz. U.22015 r. poz. 1774 ze zm.).

Wykaz wywieszany jest na okres 2l dni - tj. do dnia 2 listopada 2016 r.

Osoby, kt6rym przysluguj4 w trybie art.34 ust. I pkt I i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnial997 r. o
gospodarce nieruchorhoSciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze nn.) jakiekolwiek prawa do
nieruchomoSci, powinny zglosii swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licz4c od dnia wywieszenia wykazu - tj.
do dnia 23 listopada 2016 r.

WYKAZ
nieruchomo 6ci pr zeznaczonych do spr ze daLy w dro dze bezpr zetar gow ej

Wigcej informacji uzyska( mozna w Wydziale Gospodarki Nieruchomo6ciami Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunard6w 10 (wej6cie D, pok6j m 27), tel. 788-15-37,788-1,4-65

Starosta Otwocki

Spraweprowadzi:AdrianaNejman(specjalista)tel 122)7881537,wew 361,e-mail:anejman@powiat-otwockipl

Nr ew.
dzialki

Pow.
wm2

u2ytek nr ksiggi
wieczystei

Cena
nieruchomoSci

przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

d2.292
z obr. 8

w Karczewie

56 B wA10/00020363/4 9 000 zl
(zwolniony z

vAr)

Teren, na kt6rym znaiduje siq dzialka ew.292 z obr. 8 w
Karczewie w studium uwarunkowai i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Karczew zatwierdzonego uchwalq nr XXYlll225l20l2
Rady Miejskie.j w Karczewie z dnia 14 czerwca2012 r.

oznaczony iest symbolem MN - teren o przewadze
zabudowy m ieszkan iowej jednorodzinnej.

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 200'1 0000 0967 0044

NIP: 5322008671
Reoon:013268681


