
Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 30.08.2019r. 

 

WYKAZ Nr 1/SP/2019  

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 

 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B, 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),  

podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 

wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości: 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 

wieczystej i ewidencji gruntów i budynków  

KW nr WA1N/00075407/4 

Nowy Dwór Mazowiecki, obręb 0035 8-09  

działki nr nr 33/15, 33/16, 33/18, 33/31, 

33/33, 33/34, 33/37, 33/38, 33/41 i 33/42 

obrębu 35 8-09 obszaru 0,3478 ha 

Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa zabudowana 

budynkiem administracyjno – biurowym, 

położona przy ul. Chemików 6 w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

Przeznaczenie nieruchomości w planie 

zagospodarowania przestrzennego  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki został zatwierdzony Uchwałą Nr 

XIV/154/03 Rady Miejskiej w Nowym 

Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 

2003r. i opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

nr 45, poz. 1263 z dnia 3 marca 2004 roku. 

Na podstawie wymienionego planu ustalono, 

że działki znajdują się na terenie zabudowy 

usług o dostępności ograniczonej do 

określonych grup użytkowników ( 1.75 UD ) 

Sposób zagospodarowania nieruchomości  parking, drogi wewnętrzne 

Użyczana powierzchnia  2921 m2 

Forma udostępnienia  użyczenie – nieodpłatnie, 

do dnia 31.12.2020 r. 

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub 

oddania w użyczenie, najem, dzierżawę lub 

użyczenie 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w 

użyczenie ( z wyłączeniem budynku ) 

Szczegółowe warunki użyczenia 

nieruchomości zostaną określone w umowie 

użyczenia 

Szczegółowe informacje o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B, pok. nr 25. W dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00 tel. (22) 765 32 52. 

Niniejszy  wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,  

 
Starosta 

/-/ Krzysztof Kapusta 


