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w sprawie vrkonanja  uchwaly nr 310/XXXIXI14 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 23 padziernika 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedal niezabudowanej 
nieruchomosci oznaczonej jako dzialka nr ew. 13/9 wraz z udzialcm 1/3 czçci w dzialce 

13/11 z obrçbu 5 w Otwocku. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z pón. zm.), z art. 37 ust. 2 pkt 3, art. 67 
ust. I i ust. 3 oraz art. 68 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomociami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pó±n. zm.), uchwala sic co 
nastcpuje: 

§ 1. Ustala sic tryb sprzedazy nieruchomoci stanowiqcej wlasnoé Powiatu 
Otwockiego, po1oonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntówjako dzialka ew. nr  13/9 
o pow. 0,1754 ha z obr. S oraz udzialu 1/3 czçci w dzialce 13/11 z obr. 5 w Otwocku (droga 
wewnçtrzna), dia której w S4dzie Rejonowym w Otwocku IV Wydzial Ksi4g Wieczystych 
prowadzona jest ksiçga wieczysta nr WA1 0/00076022/9, w drodze bezprzetargowej na rzecz 
Stowarzyszenia Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej na ccl realizacji planu budowy 
Zespolu Hospicyjnego. 

§ 2. Ustala sic cenç sprzedazy ww. nieruchomoci, w wysokoci 437.370,96 zi netto. 

§ 3. Cena sprzedazy zostanie obnizona o bonifikatç wynoszc 30% (trzydzieci 
procent). 

§ 4. Wykonanie uchwalv powierza sic Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki 
Nieruchomociami. 

§ 5. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogloszeñ Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjçcia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 23 padziemika 2014 r. Rada Powiatu w Otwocku uchwahl nr 3 10/XXXIXI14 
wyrazila zgodç na sprzeda2 niezabudowanej riieruchomoci bedcej w1no6 Powiatu 
Otwockiego, polozonej w Otwocku przy ul. Mickiewicza, stanowicej dzialkç ew. nr  13/9 o 
pow. 0,1754 ha w Otwocku wraz z udzialem wynoszcym 1/3 czçci w prawie wlasnoci do 
dzialki ew. nr  13/11 z obr. 5 (droga wewnçtrzna), uregulowanej w ksiçdze wieczystej 
WA! 0/00076022/9.Wykonanie powyszej uchwaly powierzono Zarzdowi Powiatu. 

Zgodnie z ewidencJ4 gruntów dzialka ew. nr  13/9 opisana jest symbolem ,,Bp" - 
zurbarnzowane tereny niezabudowane, natomiast dzialka ew. nr  13/11 opisana jest symbolem 

- drogi. 
Przedmiotowe dzialki sq objete miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przyleglego do rzeki Swider na terenie miasta Otwocka - etap I 
zatwierdzony uchwal4 Nr XX11205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. 
Uri. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 Iipca 2000 r. poz. 828). Szczególowe ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczqce ww. dzialek okreglajq je jako polozone na 
terenie oznaczonym symbolem U - tereny ushigowe na których dopuszcza sic funkcje 
zwiqzane z owiat, wychowaniem, ochron4 zdrowia., kultur4 i wypoczynkiem, a takze 
dopuszcza budownietwo mieszkaniowe towarzyszce obiektowi ustugowemu, pod 
warunkiem, ze buduje go w1acicie1 obiektu ustugowego dia zaspokajania wiasnych potrzeb 
mieszkaniowych, a dziatka uwzglçdnia minimum 75% powierzchni biologicznie czynnej. 
Jednoczenie z uwagi na to, ke nieruchomo.é znajduje sic w strefie archeologicznej nr V to 
istnieje obowizek uzgadniania z wlaciwym Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian 
zwizanych z uytkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych. 

Jak wynika z art. 37 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) nieruchomoé jest zbywana w 
drodze bezprzetargowej, jezeli jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 
pkt2. 

W myI art. 68 ust. I wlakiwy organ moze udzielié bonifikaty od ceny ustalonej 
zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarzdzenia wojewody albo uchwaty rady 
lub sejmiku, jee1i meruchomoé jest sprzedawana: 
1) na cele mieszkaniowe, na realizacjç urzdzeñ infrastruktury technicznej oraz innych celów 
publicznych; 
2) osobom fizycznyrn i osobom prawnym, które prowadzq dzialalnok charytatywn, 
opiekuñcz, ku1tura1n, 1ecznicz, owiatow, naukowi, badawczo-rozwojow, 
wychowawcz, sportowq lub turystyczn, na cele niezwiizane z dzia1a1nocii zarobkowi, a 
takze organizacjom poytku publicznego na eel prowadzonej dziala1noci poytku 
pub!icznego. 

UchwaI4 nr 274/XXXIX/2 I Rada Powiatu Otwockiego z dnia 30 wrzenia 2021 r. 
wyrazila zgodç na udzielenie bonilikaty w wysokoci 30% od ceny sprzedazy. 

Nabywc4 jest Stowarzyszenie Otwockie Towarzystwo Opieki Pa!iatywnej, które 
realizuje zadania w zakresie dziala1noci leczniczej, udzielaniu pomocy w organizowaniu i 
wdraaniu ci4glej opieki paliatywnej u chorych nowotworowych. 
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