
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz. 645) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późno zm. I) oraz § l załącznika do Uchwały Nr XXXV/19612005 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie określenia zasad: nabycia, zbycia i
obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego oraz ich
wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodą na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego, położonej w obrębie 34 8-08 Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonej nr nr
działek 3/6 o pow. 0,0403 ha i 3/8 o pow. 0,0085 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr WAIN/00064059/9 przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze
Mazowieckim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr
143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 iNr 200, poz.1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106 poz.
622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110
iNr 224, poz. l337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429 ipoz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 829, poz.
1238, z 2014r. poz. 40.



UZASADNIENIE

Dla przedmiotowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr nr

działek 3/6 o pow. 0,0403 ha i 3/8 o pow. 0,0085 ha, położonej w obrębie 34 8-08 Nowy

Dwór Mazowiecki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr WAIN/00064059/9.

W związku z brakiem możliwości wykorzystania objętej niniejszą uchwałą

nieruchomości do realizacji zadań Powiatu, Zarząd postanowił przeznaczyć ją do zbycia w

drodze przetargu nieograniczonego.

Zbycie przedmiotowej nieruchomości jest uzasadnione.


