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GN.6840.2.10.2017
Ogłoszenie
Starosta Otwocki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13
listopada 2020 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia tj.
udziału wynoszącego 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w Otwocku Wielkim
przy ul. Zamkowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1054/2 z obr. 11 gm. Karczew.
Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 26 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 65 ze zm.) jakiekolwiek prawa do
nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
wykazu – tj. do dnia 17 lipca 2020 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
Nr ew. działki

pow. w
m²

użytek

nr księgi
wieczystej

Cena sprzedaży
udziału

przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

dz. 1054/2 obr.
Otwock
Wielki gm.
Karczew

500

Br-Rv

WA1O/00077882/2

32 000 zł
(zwolniony z
VAT)

Teren, na którym znajduje się działka ew. 1054/2 z obr.
11 w Karczewie jest objęty studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy
Karczew
zatwierdzonego
uchwałą
nr
XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29
marca 2017 r. Ww. działka znajduje się w II strefie
funkcjonalnej miasta i gminy Karczew na terenie
oznaczonym symbolem na rysunku studium M-tereny o
przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zagrodowej.

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27), tel. 788-15-37, 788-14-65

Starosta Otwocki

Sprawę prowadzi: Monika Pokrywczyńska tel. (22) 788 15 37, wew. 361,

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044
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Regon: 013268681

