
ZARZ4DZENff NR 
STAROSTY OTWOCWT[EGO 

z dnit 	 r. 

W sprawie wykonania zarzqdzenh Wojewody Mzowieckego z dna 11 serpna 2022 ir. w sprawie 
wyraenia zgocly na zbyde z zasobu Skarbu Fañstwa ienchomoci gruntowej poloonej w Józefowie 

przy W. Jaroslawskiej 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
0 gospodarce nieruchornociarni (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pón. zrn.) - zarzqdza sic, co nastçpuje: 

§ 1. Ustala sic cenç sprzeday nieruchornoci Skarbu Pañstwa poIoonej w Józefowie, oznaczonej 
w ewideneji gruntów jako dziaka ew. nr  41/3 o pow. 0,0216 ha z obr. 47, uregulowanej w ksiçdze wieczystej 
Nr WA1O/00080466/4, w wysokoci 100 0011 zI (slownie: sto tysiçcy zotych). 

§ 2. Sprzeda nieruchomoci opisanej w § 1 nastçpuje w drodze bezprzetargowej na podstawie 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami. 

§ I Traci moe Zarzqdzenie nr 32/2021 Starosty Otwockiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykonania 
zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 329 z dnia 23 wrzenia 2020 r. w sprawie wyraenia zgody na 
zbycie z zasobu Skarbu pañstwa nieruchomoci gruntowej po1oonej w Józefowie przy ul. Jarosawskiej. 

§ 4 Wykonanie zarzqdzenia powierza sic dyrektorowi Wydzialu Gospodarki Nieruchomociami. 

§ 5 Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. 
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Uzasadniene 

Wojewoda Mazowiecki zarzdzeniern z dnia 1 1 sierpnia 2022 r. wyrazil zgodç na zbycie z zasobu 
Skarbu Pañstwa nieruchomoci polo2onej w Józefowie przy ul. Jaroslawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntOw 
jako dzialka ew. fly 41/3 z obr.47, uregulowanej w ksiçdze wieczystej WA 10/00080466/4 prowadzonej przez 
Sqd Rejonowy w Otwocku. 

Sprzeda2 nieruchornoci Skarbu Pañstwa nastqpi w drodze bezprzetargowej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. Przedmiotowa dzialka znajduje sic na 
terenie objçtyrn miejscowyrn planern zagospodarowania przestrzennego. 

Wartoá przedmiotowej dzialki zostaa ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporzdzonego 
przez uprawnionego rzeczoznawcç majtkowego legitymuj4cego sic uprawnieniami nr 7469. 

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami, przy sprzeday nieruchomoci 
w drodze bezprzetargowej cenç nieruchomoci ustala sic w wysokoci nie niszej nijej wartoá. 
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