
Uchwała Nr 844/52/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Edwarda 

Słońskiego 6 w Piastowie 
 

 Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1)), art. 25d, art. 34, art. 35 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782),  

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 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13013) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w obrębie 

ewidencyjnym 7 Piastów jako działka ewidencyjna nr 195/3, o powierzchni 2601 m2, 

położoną w Piastowie przy ul. Edwarda Słońskiego 6, uregulowaną w księdze wieczystej 

KW Nr WA1P/00105082/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych. 

2. Cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości określonej  

przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 

§ 2. 
 

1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży 

nieruchomości, o której mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1  

do uchwały. 

2. Zawiadomienie o wywieszeniu informacji, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, podaje się do publicznej wiadomości  

poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zostanie wywieszona na okres 21 dni w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej – www.mazovia.pl. 
 

§ 3. 
 

Traci moc uchwała Nr 173/319/14 Województwa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Edwarda Słońskiego 

6 w Piastowie. 
 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 
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