Uchwała nr 353/L/2006
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych i garaŜy wraz z udziałami w
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej jako działka ewid. nr
9/6 z obr.145 oraz udziału 1/5 części w działce ewid. nr 9/7 z obr. 145 (droga wewnętrzna.)
UCHWAŁA NR 353/L/2006
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych i garaŜy wraz z udziałami w
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80,
oznaczonej jako działka ewid. nr 9/6 z obr.145 oraz udziału 1/5 części w działce ewid. nr 9/7 z
obr. 145 (droga wewnętrzna.)
Na podstawie 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.), art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 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.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej:
1)lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku połoŜonym w Otwocku przy Andriollego 80 - działka ewid.
nr. 9/6 o pow. 1013 m² z obr. 145, uregulowana w KW WA 10/00042901/8, oraz garaŜy znajdujących się
na tej działce,
2)przynaleŜnych udziałów w nieruchomości opisanej w pkt 1,
3)udziału 1/5 części w działce ewid. nr 9/7 o pow. 172 m2 z obr. 145 (droga wewnętrzna).
§ 2.
Czynności prawne opisane w § 1 zostaną dokonane zgodnie z uchwałą Nr 196/XXVII/2001 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad bezprzetargowej sprzedaŜy lokali
mieszkalnych na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu oraz z ustawą z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

