
Uchwała Nr 869/155/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 7 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej  

przy ul. Świerczewo 2 w Przasnyszu  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ), w związku z art. 25d, art. 34 

ust. 5, ust. 6, ust. 6a i ust. 6b, art. 37 ust. 2 pkt. 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) § 86 ust. 3 Statutu 

Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa 

Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144, poz. 4385) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 

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) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Postanawia się dokonać sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Świerczewo 2  

w Przasnyszu stanowiącej lokal niemieszkalny nr 3 wraz z udziałem w wysokości 291/1706 

we współwłasności części wspólnych budynku i prawie własności gruntu, opisanej  

w załączniku do uchwały. 

2. Nieruchomość stanowiąca lokal niemieszkalny, o której mowa w ust. 1, zostanie sprzedana 

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 

3. Cena nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, uwzględnia wartość rynkową 

nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 

§ 2. 

 

Do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, o której 

mowa w § 1 ust. 1, upoważnia się dwie osoby spośród wskazanych w pełnomocnictwie 

udzielonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Aktem Notarialnym Repertorium A 

– 784/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. do składania i przyjmowania w imieniu Województwa 

Mazowieckiego oświadczeń woli w zakresie zbywania własności nieruchomości. 

 

§ 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 


