
Uchwała nr 1964/301/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi 
Nieruchomości w Warszawie nieruchomości będących we władaniu 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), w związku z art. 25d ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.1) 
– uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 
Przekazuje się do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie: 
1) nieruchomość zabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. Ksawerów 8, oznaczoną  

jako działka ewidencyjna nr 22/1 z obrębu 0217-1-02-17 o pow. 0,2155 ha, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00175871/4; 

2) nieruchomość niezabudowaną, położoną w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta, 
oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 54/2 z obrębu 0012-12 o pow. 0,0126 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr WA1G/00057705/4; 

3) nieruchomość zabudowaną, położoną w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 4A, 
oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 55/4 z obrębu 0012-12 o pow. 0,0851 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr WA1G/00078103/7; 

4) nieruchomość zabudowaną, położoną w Nowym Dworze Mazowieckim  
przy ul. Sukiennej 13, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 11 z obrębu 0032-8-06  
o pow. 0,1257 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1N/00005543/8; 

5) nieruchomość zabudowaną, położoną w Piasecznie przy ul. Kościuszki 22, oznaczoną 
jako działka ewidencyjna nr 7 z obrębu 0040-40 o pow. 0,1183 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr WA5M/00240019/2; 

6) nieruchomość zabudowaną, położoną w gminie Karczew, oznaczoną jako działka 
ewidencyjna nr 155 z obrębu 0013-Sobiekursk o pow. 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr WA1O/00057027/5; 

7) nieruchomość zabudowaną, położoną w Płocku przy ul. 1-go Maja 7b, oznaczoną  
jako działka ewidencyjna nr 566/1 z obrębu 0008-Śródmieście o pow. 0,0460 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta  
nr PL1P/00018177/5; 

8) nieruchomość zabudowaną, położoną w Sierpcu przy ul. Fredry 10, oznaczoną  
jako działka ewidencyjna nr 2198/1 z obrębu 0001-Sierpc o pow. 0,1515 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr PL1E/00018679/3; 

  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 
1509, 1529, 1566  i 1595. 



 
9) nieruchomość zabudowaną, położoną w Gostyninie przy ul. Ziejkowej 4a, składającą się  

z działek ewidencyjnych nr 1200/12, 1200/13, 1200/15, 1200/17, 1200/19 z obrębu 0001 
-Gostynin o łącznej pow. 0,3572 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00018549/5; 

10) nieruchomość zabudowaną, położoną w gminie Młodzieszyn, składającą się z działek 
ewidencyjnych nr 633/2, 633/3 z obrębu 0010-Kamion o łącznej pow. 0,3924 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr PL1O/00043193/6; 

11) nieruchomość zabudowaną, położoną w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 69, 
oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 2009/2 z obrębu 0010-Sochaczew Wschód  
o pow. 0,2320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PL1O/00020220/8; 

12) nieruchomość zabudowaną, położoną w Radomiu przy ul. Wernera 4a, oznaczoną  
jako działka ewidencyjna numer 7/7 z obrębu 0050-Stare Miasto o pow. 0,2309 ha,  
dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczysta nr RA1R/00086491/8; 

13) nieruchomość zabudowaną, położoną w gminie Przytyk, składającą się z działek 
ewidencyjnych nr 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5, 13/6 z obrębu 0034-Wólka Domaniowska  
o łącznej pow. 5,3839 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr RA1R/00108386/0; 

14) lokal niemieszalny nr 1 o pow. 57,61 m2 z garażami o łącznej pow. 33,08 m2  
oraz pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 17,72 m2 wraz z udziałem 10841/33658  
we współwłasności części wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu  
nr 1250/9 z obrębu 9001-Białobrzegi, położony w Białobrzegach przy ul. 11  Listopada 29, 
dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  
z siedzibą w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00022349/9; 

15) lokal niemieszkalny nr 3 o pow. 88,58 m2 z trzema piwnicami o łącznej pow. 23,26 m2  
oraz garażem o pow. 16,80 m2 wraz z udziałem 12864/31286 we współwłasności części 
wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu nr 3054 z obrębu  
0004-Kozienice, położony w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 27, dla którego Sąd 
Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr RA1K/00053628/2; 

16) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,08 m2 z garażem o pow. 31,82 m2 i składnicą dokumentacji 
o pow. 31,82 m2 wraz z udziałem 11372/56553 we współwłasności części wspólnych 
budynku oraz prawie własności działek gruntu nr 424, 425 z obrębu 0001-Przysucha, 
położony w Przysusze przy al. Jana Pawła II 5, dla którego Sąd Rejonowy w Przysusze, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00033511/8; 

17) lokal niemieszkalny nr 3 o pow. 34,01 m2 z dwoma garażami o łącznej pow. 40,33 m2  

wraz z udziałem 7434/29604 we współwłasności części wspólnych budynku oraz prawie 
własności działki gruntu nr 3852/2 z obrębu 0001-Szydłowiec, położony w Szydłowcu  
przy ul. Targowej 4, dla którego Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1S/00024099/9; 

18) lokal niemieszkalny nr 1 o pow. 109,73 m2 z garażem oraz pomieszczeniami 
przynależnymi o łącznej pow. 95,43 m2 wraz z udziałem 20516/38151 we współwłasności 
części wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu nr 5265 z obrębu  
0001-Zwoleń, położony w Zwoleniu przy ul. Sikorskiego 15, dla którego Sąd Rejonowy  
w Zwoleniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr RA1Z/00033973/1; 

19) udział 65/1060 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Grójcu przy ul. Laskowej 6, 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3370/1 z obrębu 0001-Grójec o pow. 0,2065 ha, 
dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr RA1G/00053776/0; 

  



 
20) nieruchomość zabudowaną, położoną w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 49, 

oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1018/7 z obrębu 0001-Sokołów Podlaski  
o pow. 0,7389 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00042258/7; 

21) nieruchomość zabudowaną, położoną w Węgrowie przy ul. Podlaskiej 2, składającą się  
z działek ewidencyjnych nr 3223/1, 5671/8 z obrębu 0003-Węgrów o pow. 0,1986 ha,  
dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr SI1W/00028983/9; 

22) nieruchomość zabudowaną, położoną w Garwolinie przy ul. Jana Pawła II 10, oznaczoną 
jako działka ewidencyjna nr 1521 z obrębu 0001-Miasto Garwolin o pow. 0,2293 ha,  
dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr SI1G/00033344/2; 

23) nieruchomość zabudowaną, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Huberta 37, 
oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 5316/7 z obrębu 0001-Mińsk Mazowiecki  
 pow. 0,2643 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00090794/4; 

24) nieruchomość zabudowaną, położoną w Łosicach przy ul. Kopernika 10, składającą się  
z działek ewidencyjnych nr 112/1, 112/2 z obrębu 0001-Łosice o łącznej pow. 0,1179 ha, 
dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  
z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą nr SI2S/00006717/8; 

25) nieruchomość zabudowaną, położoną w Siedlcach przy ul. Bema 19, oznaczoną  
jako działka ewidencyjna nr 5/2 z obrębu 0035-35 o pow. 0,1279 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr SI1S/00092644/7; 

26) nieruchomość zabudowaną, położoną w gminie Włodawa, oznaczoną jako działka 
ewidencyjna nr 307/19 z obrębu 0006-Okuninka o pow. 0,3005 ha, dla której Sąd 
Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr LU1W/00022841/7; 

27) nieruchomość zabudowaną, położoną w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 19, składającą się 
z działek ewidencyjnych nr 51942, 51941/4 z obrębu 0005-5 o łącznej pow. 0,3525 ha, 
dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr OS1O/00074470/5; 

28) nieruchomość zabudowaną, położoną w Makowie Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 3, 
oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 638/2 z obrębu 0001-Maków Mazowiecki  
o pow. 0,2468, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00016344/0; 

29) nieruchomość zabudowaną, położoną w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sielskiej 19, 
składającą się z działek ewidencyjnych nr 1313/2, 1318 z obrębu 0001-Ostrów 
Mazowiecka o łącznej pow. 0,2494 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1M/00030842/2; 

30) nieruchomość zabudowaną, położoną w Wyszkowie przy ul. Serockiej 34, oznaczoną  
jako działka ewidencyjna nr 2422 z obrębu 0001-Wyszków o pow. 0,4101 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Wyszkowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr OS1W/00062230/0; 

31) lokal niemieszkalny nr 3 o pow. 93,85 m2 z trzema piwnicami o łącznej pow. 22,84 m2  
wraz z udziałem 11669/28774 we współwłasności części wspólnych budynku i prawie 
własności działki gruntu nr 1626 z obrębu 0002-2, położony w Przasnyszu  
przy ul. św. Stanisława Kostki 3, dla którego Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00056675/1; 

32) nieruchomość niezabudowaną, położoną w Przasnyszu przy ul. Świerczewo, oznaczoną 
jako działka ewidencyjna nr 1625/1 z obrębu 0002-2 o pow. 0,0098 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr OS1P/00050483/6; 



33) nieruchomość zabudowaną, położoną w gminie Krzynowłoga Mała, oznaczoną  
jako działka ewidencyjna nr 68/1 z obrębu 0024-Łoje o pow. 0,0531 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr OS1P/00049340/2; 

34) nieruchomość zabudowaną, położoną w Ciechanowie, składającą się z działki 
ewidencyjnej nr 1541 z obrębu 0030-Podzamcze o pow. 0,0777 ha, położonej  
w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11 oraz działki ewidencyjnej nr 50  
z obrębu 0050-Szczurzyn o pow. 0,1334 ha, położonej w Ciechanowie  
przy ul. Niechodzkiej 2a, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1C/00030993/8; 

35) nieruchomość zabudowaną, położoną w Mławie przy ul. Morawskiej 32a, składającą się  
z działek ewidencyjnych nr 3901/2, 3902/3 z obrębu 0010-10 Miasto Mława o łącznej  
pow. 0,1303 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PL1M/00034755/6; 

36) nieruchomość zabudowaną, położoną w Płońsku przy ul. Zajazd 6, oznaczoną  
jako działka ewidencyjna nr 1790/1 z obrębu 0217-Miasto Płońsk o pow. 0,2505 ha,  
dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr PL1L/00020089/4; 

37) nieruchomość zabudowaną, położoną w Pułtusku przy ul. Szkolnej 3, oznaczoną jako 
działka ewidencyjna nr 126 z obrębu 0014-Pułtusk-14 o pow. 0,0890 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr OS1U/00025750/9; 

38) nieruchomość zabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. Cieślewskich 58, składającą 
się z działek ewidencyjnych nr: 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 z obrębu 1643-4-16-43 o łącznej 
pow. 0,2259 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00034281/8; 

39) nieruchomość zabudowaną, położoną w gminie Radzymin, oznaczoną jako działka 
ewidencyjna nr 887 z obrębu 0001-Arciechów o pow. 1,05 ha. 

 

§ 2. 
Przekazanie nieruchomości, o których mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo 
- odbiorczego, pomiędzy Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Warszawie a Mazowieckim Zarządem Nieruchomości w Warszawie. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 
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