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Ogłoszenie
Starosta Otwocki informuje, że w dniu 13 maja 2013 r. w siedzibach Starostwa Powiatowego przy ul.
Górnej 13 i Komunardów 10 w Otwocku został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Władzin w gminie Kołbiel,
uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1O/00072095/3, oznaczonej jako działka ew.:
- nr 387/2 o pow. 200 m2 z obr. Władzin, gm. Kołbiel – działka sprzedawana będzie w drodze
bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 3 czerwca 2013 r.
Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości,
powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – tj. do dnia 24 czerwca
2013 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Nr ew.
działki

pow. użytek nr księgi
w
wieczystej
m²
Ls

dz. 387/2

200

WA1O/00072095/3

obr.
Władzin,
Gmina
Kołbiel

Cena
przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
nieruchomości

1 172 zł

Teren, na którym znajduje się dz. ew. 387/2 w planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel oznaczony
symbolem MR- stanowi tereny zabudowy zagrodowej, obejmujące
tereny zabudowy rolniczej, w której dopuszcza się realizację usług
związanych z rolnictwem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w
Otwocku ul. Komunardów 10 (pokój nr 27, Wejcie D), tel. 788-15-37 w. 361.
Starosta Otwocki

Sprawę prowadzi: Monika Pokrywczyńska (inspektor) tel. (22) 788-15-37, wew. 361
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