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Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia ...9....c:.~.ę.r.1:l.9.ę.... ;;91 Or.

w spraWIe powołania komisji do spraw przekazania
Nowodworskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001 ro, Nr 142, poz. 1592 z późno zm. ) Zarząd Powiatu
Nowodworskiego uchwala co następuje:

Powołuje się komisję do spraw przekazania części nieruchomości położonej w obrębie 0031-
8-05, zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej 30,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 16 o powierzchni 1809 m2, zabudowanej
budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2899 m2 oraz budynkiem garażowym ( trzy
boksy), parkingiem wewnętrznym i śmietnikiem, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 1241 przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg
Wieczystych - w następującym składzie:

Pan Zygmunt Wrzosek
1. Przewodniczący komisji 0 ••••••••••••••••••••••••• o .

2. Zastępca Przewodniczącego - ~~ .'0.~...r:~~!?~.~.c: .l:.~}.~.p..~.~~ o .

3. Członek komisji ~~.~.~ r::~ .~.~~.:. ~ ~.~~ ?~.~~.~.~~.~~.~.~ .



Zarząd Powiatu dokonał sprzedaży udział wynoszący 0,232 w nieruchomości oznaczonej nr

działki 16 o powierzchni 1809 m2, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni

użytkowej 2899 m2
, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej

30, stanowiący własność Powiatu Nowodworskiego a wykorzystywany na potrzeby Starostwa

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Udział został przeznaczony do sprzedaży z

uwagi na fakt , iż powierzchnie obecnie użytkowane nie zaspokajają potrzeb znajdujących się

w tym budynku Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Po podjęciu wstępnych rozmów ze współwłaścicielem tej nieruchomości tj. Gminą Miastem

Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - władze miasta

wyraziły gotowość odkupienia udziału w tej nieruchomości (pismo z dnia 23.04.2008r. znak

sprawy OR-0114/2/2008 ).

Pozyskane ze sprzedaży środki fmansowe zostały przeznaczone na rozbudowę 1 remont

budynku sztabowego ( przy ul. Paderewskiego ) - przyszłej siedziby Starostwa.


