
ZARZĄDZENIE NR 28/2016 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 14 lipca 2016 r. 

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu 

nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0002 

Aleksandrów, gmina Czosnów. 

   

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) w związku z art.10 ust. 5j ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015 r. poz.1651 i 1045 oraz z 2016 r. 

poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Oddaje się w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu grunt 

o łącznej powierzchni 61,4165 ha, położony w obrębie 0002 Aleksandrów, gmina Czosnów, 

oznaczony w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 56/1, 56/2, 56/3, 60/5, 60/6, 

60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 

60/21, 60/22, 60/23, 60/24, 60/25, 60/26, 60/27, 60/28, 60/29, 60/30, 60/31, 60/32, 64/1, 64/2, 

64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w 

Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 

WA1N/00050010/3. 

 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.1, zostaje oddana na cel publiczny - nieodwołalna 

ochrona przyrody na terenie parku narodowego. 

5. Określa się sposób zagospodarowania nieruchomości: ochrona czynna. 

§ 2. Oddaje się Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu na własność budynki, budowle 

i urządzenia znajdujące się na działce ozn. jnr ew. 56/3 opisanej w § 1.1 zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Nowodworski 

/-/ Magdalena Biernacka 


