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SGN.6840.S.12.2011
Ogłoszenie
Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
miejscowości Władzin gm. Kołbiel, oznaczonej jako działka ew. nr 385 o pow. 800 m2 z obr.
Władzin, uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00072095/3.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie
otwockim, w gminie Kołbiel, w miejscowości Władzin. Miejscowość położona w odległości ok. 2 km
od drogi krajowej nr 50 (Sochaczew - Mińsk Mazowiecki) oraz ok. 3 km od centrum gminnego
(Kołbiel), gdzie znajdują się obiekty użyteczności publicznej oraz punkty handlowo- usługowe. W
najbliższym sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa zagrodowa oraz tereny niezabudowane i
leśne, cicha i spokojna okolica.
Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 19 września 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 10 października 2013 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Nr ew.
działki

pow.
w m²

dz. 385
obr.
Władzin,

800

użytek nr księgi wieczystej Cena
nieruchomości
5 100 zł

Ls

WA1O/00072095/3

Gmina
Kołbiel

przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
Teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka
posiada
obowiązujący
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel
zatwierdzony Uchwałą Nr XX/142/2005 Rady Gminy
Kołbiel z dnia 25 stycznia 2005 r., zgodnie z którym
działka gruntu o numerze ew. 385 stanowi tereny leśne
(L) obejmujące tereny kompaktów leśnych oraz grunty
wskazane do zalesienia.

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 ( pokój nr 27 ), tel. 788-15-37, 788 – 14 - 65 w. 361
Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.bip.powiat-otwocki.pl w
zakładce Nieruchomości.
Starosta Otwocki
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