
Uchwała Nr 265/XXXIV/2002
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Otwockiego i Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 265/XXXIV/2002

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Otwockiego i Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 14 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w
Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się  zgodę na zamianę zabudowanej  nieruchomości  będącej  własnością  Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku przy ulicy Pułaskiego 7A, stanowiącej część działki
ewidencyjnej nr 46/7 o powierzchni około1 ha 1690 m² w obrębie 143, uregulowanej w KW Nr 50977 na
zabudowaną  nieruchomość  będącą  własnością  Skarbu  Państwa,  położoną  w  Otwocku  przy  ulicy
Poniatowskiego 27, stanowiącą działki ewidencyjne nr 9/1, 9/2 i 9/3 o łącznej powierzchni 1 ha 9113 m²,
uregulowaną w KW Nr 39040.

2.  Zamiana  nastąpi  bez  obowiązku  dokonywania  dopłat  w  przypadku  różnej  wartości  zamienianych
nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą uzyskania ostatecznej decyzji
Wojewody  Mazowieckiego,  stwierdzającej  nabycie  z  mocy  prawa  przez  Powiat  Otwocki  własności
zabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Otwocku  przy  ulicy  Pułaskiego  7  A  i  po  uzyskaniu  zgody
Wojewody Mazowieckiego na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Otwocku przy ulicy Poniatowskiego 27.

Uzasadnienie

W związku z katastrofalnym stanem obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku
istnieje konieczność poprawy bazy materialnej tejże jednostki.
Z  tych  względów  wskazane  jest  przekazanie  na  rzecz  Komendy  Powiatowej  Policji  byłego  internatu
(budynek A)Zespołu Szkół Nr 2 .
Obiekt obecnie zajmowany przez Policję będzie wykorzystywany na cele oświatowe.


