
Zarządzenie Nr 541:wrb
Starosty Nowodworskiego

z dnia 09~fYU..d~Q 02v;l~r.

w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
obrębie 5 Górki, gmina Leoncin

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późno zm. 1) w związku z art.10
ust. 5 j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220 z póżn, zm.' )

zarządza się, co następuje:

§ l. 1. Oddaje się w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu
nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie 5 Górki, gmina Leoncin, oznaczoną w
ewidencji gruntów i budynków nr działki 213/4 o pow. 1,0227 ha, dla której prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
księga wieczysta KW Nr WAIN/00034158/4.

2. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięćdziesięciu
dziewięciu lat.

3. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, zgodnie z art. 10 ust.5 l ustawy o
ochronie przyrody, jest wolne od podatków i opłat związanych z tym działaniem.
Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

4. Nieruchomość, o której mowa w ust.l , zostaje oddana na cel publiczny - nieodwołalna
ochrona przyrody na terenie parku narodowego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się geodecie powiatowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I Zmiany tekstu jednolitego wym ienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 20 lOr. Nr 106, poz. 675, Nr
143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 iNr200, poz.1323, z2011 r. Nr64, poz. 341, Nr 106 poz.
622, Nr lIS, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110
i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429 i poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 829 i poz.
1238.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr
215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208,
poz. 1241 iNr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 20 13r. poz. 7, poz. 73 ipoz. 165 .


