
 
 

UCHWAŁA NR 75/X/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego w budynku połoŜonym        
w Otwocku przy ul. Andriollego 80 wraz z udziałem w prawie własności działki             

nr ew. 9/6 w obr. 145 oraz udziału 1/5 części w prawie własności  
działki nr ew. 9/7 w obr. 145 

 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się,           
co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego o pow. 53,20 m2 w budynku 
połoŜonym w Otwocku przy ul. Andriollego 80 wraz z udziałem wynoszącym 532/3625 
części w prawie własności gruntu, stanowiącego działkę nr ew. 9/6 o pow. 1013 m2                
w obr. 145, uregulowaną w księdze wieczystej WA1O/00063233/7 oraz udziału wynoszącego 
1/5 część  w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr ew. 9/7 o pow. 172 m2             
w obr. 145 w Otwocku, uregulowaną w księdze wieczystej WA1O/00063236/8 (wewnętrzna 
droga dojazdowa). 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie          

na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 
 

 
Lokal uŜytkowy o pow. 53,20 m2 w budynku połoŜonym w Otwocku przy                        

ul. Andriollego 80 wraz z udziałem wynoszącym 532/3625 części w prawie własności gruntu 
stanowiącego działkę ew. 9/6 o pow. 1013 m2 w obr. 145 stanowi własność Powiatu 
Otwockiego. Dotychczas lokal ten wykorzystywany był na potrzeby Starostwa Powiatowego                
w Otwocku (siedziba Starostwa lub jego jednostek organizacyjnych).  Działka nr ew. 9/7        
o pow. o pow. 172 m2 w obr. 145 w Otwocku stanowi wewnętrzną drogę dojazdową              
do działki nr ew. 9/6. 

Stosownie do przepisu art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                              
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)        
do wyłącznej właściwości Rady Powiatu naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych powiatu dotyczących zasad zbywania nieruchomości. Do czasu określenia tych 
zasad, Zarząd Powiatu moŜe dokonać tej czynności wyłącznie za zgodą Rady Powiatu. 

 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 


