
UCHWAŁA NR …………………… 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia………………………… 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku zabudowanych 

nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 

oraz Batorego 44 na okres do 31 grudnia 2027 roku 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, 

art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 

2027 roku zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego, 

oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 

1) 42/6 o pow. 2927 m
2
 z obr. 46 w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, dla której Sąd 

Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr WA1O/00057601/3, 

2) 13/2 o pow. 1908 m
2
 z obr. 1 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8, dla której Sąd 

Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr WA1O/00057602/0, 

3) 6/8, 6/17 i 6/23 o łącznej pow. 33019 m
2
 z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44, 

dla których Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą 

nr WA1O/00059591/3, 

4) 6/7, 6/16 i 6/18 o łącznej pow. 9106 m
2
 z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44, 

dla których Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr WA1O/00065108/6. 

 

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
 


