
Uchwała nr 1332/363/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
 

w sprawie zbycia w drodze darowizny części nieruchomości położonej  
w Otrębusach, gmina Brwinów  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), art. 13 ust. 2 i 2a, art. 32 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 
1000 i 1089) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 zasad gospodarowania mieniem Województwa 
Mazowieckiego, stanowiących załącznik do uchwały nr 188/13 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem 
Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13013) oraz uchwały nr 104/18 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie na rzecz Gminy Brwinów części nieruchomości gruntowej położonej  
w Otrębusach, gmina Brwinów, w drodze darowizny – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Postanawia się zbyć Gminie Brwinów, w drodze darowizny, części nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Otrębusy, gmina Brwinów, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 
0015 – Otrębusy, stanowiących działki ewidencyjne numer 483/4 o powierzchni 0,0130 ha 
oraz numer 483/5 o powierzchni 0,0229 ha, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym  
w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA1P/00078351/9.  
 

§ 2. 
Darowizna o której mowa w § 1: 
1) dokonywana jest w celu poszerzenia ulicy Malinowej i Świerkowej w Otrębusach  

oraz wykonania robót budowlanych na tych drogach. 
2) podlega odwołaniu w przypadku niewykorzystania części nieruchomości na cel określony 

w pkt 1. 

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

 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 
 
 

Adam Struzik 


	w sprawie zbycia w drodze darowizny części nieruchomości położonej  w Otrębusach, gmina Brwinów
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.


