
Zarządzenie Nr ...rA.'O- ..... .I2010
Starosty Nowodworskiego

z dnia ~".Cft\Q.,~.Gi.2010roku

w sprawie powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego zarządcy Ministerstwa
Obrony Narodowej, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w związku z
Decyzją Nr 45/2010 z dnia 18.01.2010r. i Decyzją nr 46/2010 z dnia 18. 01.2010r. ,
wygaszającymi trwały zarząd sprawowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z artA7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 - z późno zm.)

Starosta Nowodworski
zarządza, co następuje:

Powołuje Się Komisję do protokólarnego przejęcia od dotychczasowego zarządcy -

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1714 ha, stanowiącej własność Skarbu

Państwa, oznaczonej nr dz. 1/10 pow. 0,0828 ha w obrębie 00358-09 Nowy Dwór Maz. oraz

nr dz. 12/10 pow. 0,0886 ha w obrębie 0034 8-08 Nowy Dwór Maz. - w następującym

składzie:

l. Przewodniczący komisji - Pan Zygmunt Wrzosek

2. Członek komisji - Pani Wiesława Olszewska

3. Członek komisji - Pan Jarosław Filipiak
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Na podstawie art. 47 i art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 - z późno zm. ) oraz

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z późno zm.) - po rozpatrzeniu wniosku

Szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie z dnia 03.12.2009 r.

Nr 1l070/V/09 zgłoszonego z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej w oparcm o

uzyskaną zgodę organu nadzorującego z dnia 29.10.2009 r.

stosunku do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa o

powierzchni 0,0886 ha , położonej w obrębie 0034 8-08 Nowy Dwór Mazowiecki

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna Nr 12/1 .

Nieruchomość ta dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze

Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych - księga wieczysta KW NR

WA1N/00005442/0 - stała się zbędna dla zarządcy.

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości zostanie sporządzony z dniem przejęcia

przez Powiat Nowodworski przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z dyspozycją

art. 47 ust. 2 powołanej wyżej ustawy .



Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym

Dworze Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr WA1N/00005442/0.

W dziale II tej księgi wpisany jest Skarb Państwa - Ministerstwo Obrony Narodowej.

W dniu 09.12.2009 r. Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury wystąpił z wnioskiem

Nr 11070N 109 do Starosty o spowodowanie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu

przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej do nieruchomości położonej w obrębie

0034 8-08 Nowy Dwór Maz. oznaczonej wewidencji gruntów Nr działki 12/1 o pow.

0,0886 ha stanowiącej część ulicy Paderewskiego.

W dniu 29.10.2009 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wyraził

zgodę na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do nieruchomości będącej przedmiotem

niniejszej decyzji .

Wnioskowana nieruchomość znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2431 W.

Na podstawie przepisów art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U Nr 133 ,poz. 872 z

późno zm.) działka ozn. Nr 12/1 o pow. 0,0886 ha , położona w obrębie 0034 8-08 Nowy

Dwór Mazowiecki stała się z mocy prawa własnością Powiatu Nowodworskiego.

Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu sprawowanego przez Ministerstwo Obrony

Narodowej do przedmiotowej nieruchomości umożliwi uporządkowanie stosunków

własnościowych , stosownie do obowiązujących przepisów cytowanej wyżej ustawy i ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 - z

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody

Mazowieckiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



1. Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97 , 00-909 WARSZAWA

2.Zar:?:,ądPowiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- --------- .._------_._------- --- " .---_ ...-------

3. Sąd Rejonowy
w Nowym Dworze Mazowiecki
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
05-100 Nowy Dwór Maz.


