
                                                         UCHWAŁA NR X/66/2015 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 15 października 2015r. 

 
w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 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 2015r.  poz. 1445 ), art. 13  ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z  dnia        

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.
1
) 

oraz § 1 załącznika do Uchwały Nr  XXXV/196/2005 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 uchwala się, co następuje: 
 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego, położonej w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczonej     

nr nr działek 33/32 o pow. 0,0953 ha, 33/36 o pow. 0,0827 ha, 33/40 o pow. 0,4032 ha, 33/39 

o pow. 0,0856 ha, 33/35 o pow. 0,0053 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy  

w Nowym Dworze Mazowieckim księga wieczysta  KW Nr WA1N/00075407/4.  

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

                                                                  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady  

/-/ Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.  poz. 985, poz. 1322  

poz. 1265,  poz. 1180 i poz. 1039 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

           Dla przedmiotowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr nr 

działek 33/32 o pow. 0,0953 ha, 33/36 o pow. 0,0827 ha, 33/40 o pow. 0,4032 ha, 33/39 o 

pow. 0,0856 ha, 33/35 o pow. 0,0053 ha, położonej w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór 

Mazowiecki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim            

IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr WA1N/00075407/4. 

          W związku z brakiem możliwości wykorzystania objętej niniejszą uchwałą 

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

drodze przetargu nieograniczonego. 

         Uzyskane w wyniku sprzedaży środki finansowe planuje się przeznaczyć na budowę 

warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

        Sprzedaż w/w nieruchomości jest uzasadniona. 


