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Ogloszeni,e

Zar44d. Powiatu w Otwocku informuje o przeznaczeniu do sprzeda?y w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomoSci gruntowej stanowi4cej wlasnoSd Powiatu Otwockiego,
polo2onej w Otwocku, oznaczonej jako dzialka ew. nr 13/9 o pow. L754m2 z obr.5 wrazzudzialem
wynoszecym 7/3 czgSci w prawie wlasno6ci do dzialki ew. nr l3fll z obr. 5- stanowi4cej drogg
wewngtrzn4.

Dla pov,tyilszej nieruchomo6ci S4d Rejonowy w Otwocku IV Wydzial Ksi4g Wieczystych
prowadzi ksiggg wieczysta o numerze WA1O/000760249.

Dzialka ew. nr 13/9 z obr. 5 nie posiada bezpo6redniego dostgpu do drogi publicznej moLeby(
on jedynie zapewniony po dzialce ew. nr 13/11, z obr. 5 stanowi4cej drogg wewngtrzn4, kt6rej udzial
powinien by( zbyty na rzecz nabywcy dzialki ew. nr 13f 9 zgodnie z decyzj4 z dnia 20.1'2.2012 r.

Prezydenta Miasta Otwocka nr. 481. / 12 znak: WCGR.6831.50.2012.1C.

Przedmiotowe dzialki powstaty w wyniku podziaht dz. ew. nr 73/2 o powierzchni1,7646ha z
obr. 5 w Otwocku zatwierdzonego decyzj4 Prezydenta Miasta Otwocka nr 481/12 z dnia 20 grudnia
2012 r . znak WGGR .6831,.50.2012.1C.

Przedmiotowa nieruchomo6i jest _ objgta miejrowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru przyleglego do rzeki Swider na terenie miasta Otwocka - etap I zatwierdzony
uchwal4 Nr XXI/205 /2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z

drua 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczeg6lowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotycz4ce dz. ew. nr 13/9 i73/11. z obrgbu 5 w Otwocku okre6laj4 j4 jako polo2on4 na

terenie ozr:iaczortym symbolem U - tereny uslugowe na kt6rych dopuszcza sig funkcje zwi4zane z
o6wiat4, wychowaniem, ochron4 zdtowia, kultur4 i wypoczynkiem, a takze dopuszczabudownictwo
mieszkaniowe towarzysz4ce obiektowi ushrgowemu, pod warunkiem, zebuduje go wla6ciciel obiektu
ushrgowego dla zaspokajania wlasnych potrzeb mieszkaniowych, a dzialka uwzglgdnia minimum
75% powierzchni biologicznie czynnej. Jednocze6nie z uwagi na to, 2e nieruchomo6d znajduje sig w
strefie archeologicznej nr V to istnieje obowi4zek uzgadniania z wla6ciwym Konserwatorem
Zabytk6w wszelkich zmian zwiqzanych z uLytkowaniem terenu i planowanych inwestycji
kubaturowych.

tffykazwywieszany jest na okres 21 dni - t.j. do dnia L3 wrze6nia 2017 r.

Osoby, kt6rym przysluguj4 w trybie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 2'1. sierpnia1997 r.
o gospodarce nieruchomo6ciami (tekst jedn. Dz. U. z 201.6 r. poz. 2746 z p62n. zm.) jakiekolwiek
prawa do nieruchomo6ci, powinny zglosi( swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licz4c od dnia
wywieszeniawykazu - t.j. do dnia 4pa1dziernika2DT7 r.
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NieruchomoSC jest objgta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru
przyleglego do rzeki Swider na terenie miasta
Otwocka - etap I zatwierdzony uchwalq Nr
XXI/205/20O0 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja
2000 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia27 lipca 2000 r.
poz. 828). Szczeg6lowe ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczqce dz. ew,
nr 73/9 i13/'l'l z obrgbu 5 w Otwocku okre6lajq ja jako
polo2on4 na terenie ozrraczorryrr. symbolem U - tereny
uslusowe na kt6rvch dopuszcza sie funkcie zwiazane z
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o6wiaQ, wychowaniem, ochronq zdrowia, kulfurq i
wypoczynkiem, a takLe dopuszcza budownictwo
mieszkaniowe towarzysz4ce obiektowi uslugowemu,
pod warunkiem, 2e buduje go wla6ciciel obiektu
uslugowego dla zaspokajania wlasnych potrzeb
mieszkaniowych, a dzialka uwzglgdnia minimum 75%
powierzchni biologicznie czynnej. JednoczeSnie z
uwagi na to, 2e nieruchomoSi znajduje sig w strefie
archeologicznej nr V to istnieje obowi4zek uzgadniania
z wla5ciwym Konsenvatorem Zabytk6w wszelkich
zmian zwi4zanych z uzytkowaniem terenu i

planowanych inwestycji kubaturowych

* Do cenv silrzedaZy zostanie doliczony 237o podatek VAT.

Bhhszych informacji mo2na uzyskae w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Otwocku ul. Komunard6w 10 ( pok6j nr 27 ), tel. 788-15-37,288 - 1.4- 65 w.361.

Ogloszenie o wykazie zostalo r6wnie2 zamieszczone na stronie internetowej
www.bip'powiat-otwocki.Pl w zakladce Nieruchomolci orazna stronach www.monitorurzedowy.pl
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