
ZARZ4DZENIE NR 
STAROSTY OTWOC EGO 

z dn44".022 r. 

w sprawie wykonania zarzqizenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 wrzenia 2022 r. w sprawie 
wyraenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomoci Skarbu Pañstwa w formie darowizny na rzecz Gminy 

Celestynów nieruchomoci poloonej w obrçbie 0001 Celestynéw, gmina CelestynOw 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomociami (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pó±n. zm.) 

§ 1. L Dokonuje sic zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Celestynów nieruchomoci z zasobu 
Skarbu Pañstwa, polo±onej w gin. Celestynów oznaezonej w ewideneji gruntów i budynków jako dzialka nr: 
375/11 o pow. 0,0805 ha z obr. 0001 Celestynów, dia której prowadzona jest ksiçga wieczysta w IV Wydziale 
Ksig Wieczystych Sqdu Rejonowego w Otwocku pod numerem WA 10/00076375/8. 

2. Nieruchomoé, o której mowa w ust. 1, zostanie wykorzystana na realizacjç przez Gminç Celestynów 
celu publicznego okre1onego w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami, 
to jest utrzymania dróg publicznych gminnych. 

§ 2. W przypadku niezrealizowania celu darowizny oraz w razie uytkowania nieruchomoci w sposób 
oczywicie sprzeczny z przeznaczeniem okre1onym w uinowié, darowizna podlega odwolaniu. 

§ 3. Wartoá prawa w1asnoci nieruchomoci opisanej w § 1 ust. 1 wynosi 187 877 zI (slownie: sto 
osiemdziesit siedem tysiccy osiemset siedemdziesit siedem 00/100). 

§ 4. 1. Dokonanie darowizny, o której mowa w § 1 ust. 1, nastqpi w drodze umowy sporzqdzonej w fonnie 
aktu notarialnego. 

§ 5. Zarzdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w ±ycie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

Wojewoda Mazowiecki zarzqdzeniem z dnia 28 wrzenja 2022 r. wyrazil zgodç na zbycie z zasobu 
nieruchomoci Skarbu Pañstwa w formie darowizny na rzecz Orniny Celestynôw nieruchomoci po1onej 
w obrçbie 0001 Celestynów, gmina Celestynów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako cizialka nr: 
375/11 o pow. 0,0805 ha, dia ktôrej prowadzona jest ksiçga wieczysta w IV Wyciziale Ksiag Wieczystych Sadu 
Rejonowego w Otwocku pod numerem WA 10/00076375/8. 

Zbycie nieruchomoci nastpi w formie darowizny na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pó±n. zm.). 

Wartoó prawa w1asnoci nieruchomoci zostala ustalona w operacie szacunkowym sporzqdzonym przez 
rzeczoznawcç rnaj4tkowego posiadajqcego uprawmenia zawodowe o numerze 5725. 

Nieruchornod bçd4ca przedmiotem darowizny zostanie wykorzystana na realizacjç przez Gminç 
Celestynów celu publicznego okre1onego w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomociarni, to jest utrzymania dróg publicznych grninnych. 
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