Uchwała Nr 282/XLIV/2006
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Otwocku przy ul. Batorego.
UCHWAŁA NR 282/XLIV/2006
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 maja 2006 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w
Otwocku przy ul. Batorego.

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku z art. 12
pkt. 8 lit. a i art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŜonej w Otwocku przy ul.
Batorego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 6/15 o pow. 1096 m2 z obr. 135 oraz
udziału 1/3 części w działce ewid. nr 6/12 o pow. 427 m2 (droga dojazdowa) z obr. 135, uregulowanej w
księdze wieczystej KW WA10/00037572/4.
§ 2.
SprzedaŜ nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi na zasadach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm.) i
zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W dniu 16 lutego 2001 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 19/P/01 w sprawie przekazania
Powiatowi Otwockiemu nieodpłatnie na własność nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW
37572 stanowiącej działki ew. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 o łącznej pow. 68049 m2 z obr. 135 w Otwocku.
Działka ew. 6/15 o pow. 1096 m2 i 6/12 o pow. 427 m2 z obr. 135 zostały wydzielone na podstawie
ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Otwocka nr 30/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zatwierdzającej
projekt podziału nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działki nr: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 z obr. 135.
Zbycie w/w działki spowoduje wykonanie w części planu sprzedaŜy nieruchomości Powiatu Otwockiego na
rok 2006.

