
Uchwała nr 2075/304/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń w budynkach położonych  
w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu, Kozienicach, Przysusze, Szydłowcu, Wólce 
Domaniowskiej i Zwoleniu   
 
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 2017 r. poz. 2096), w związku z art. 25d i art. 35  
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147, z późn. zm.1) oraz § 3 ust. 1 pkt 8 załącznika 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. 
Przeznacza się do wynajęcia pomieszczenia w budynkach położonych w: 
1) Radomiu przy ul. Wernera 4a na działce ewidencyjnej nr 7/7 z obr. 0050-Stare Miasto  

o powierzchni 798 m2; 
2) Białobrzegach przy ul. 11 Listopada 29 na działce ewidencyjnej nr 1250/9 z obrębu 9001 

- Białobrzegi o powierzchni 108,41 m2; 
3) Grójcu przy ul. Laskowej 8 na działce ewidencyjnej nr 3370/1 z obr. 0001 - Grójec  

o powierzchni 71,20 m2;  
4) Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 27 na działce ewidencyjnej nr 3054 z obr. 0004 

- Kozienice o powierzchni 128,64 m2; 
5) Przysusze przy ul. Jana Pawła II 5 na działkach ewidencyjnych nr 424 i 425 z obr. 0001 

- Przysucha o powierzchni 113,72 m2; 
6) Szydłowcu przy ul. Targowej 4 na działce ewidencyjnej nr 3852/2 z obr. 0001-Szydłowiec 

o powierzchni 74,34 m2; 
7) Wólce Domaniowskiej gm. Przytyk na działce ewidencyjnej 13/3 z obr. 0034 

- Wólka Domaniowska o powierzchni 596,07 m2; 
8) Zwoleniu przy ul. Gen. W. Sikorskiego 15 na działce 5265 z obr. 0001 

-Zwoleń o powierzchni 205,16 m2,      
za cenę określoną w załączniku nr 1 do uchwały.  

§ 2. 
1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości informację o nieruchomościach 

przeznaczonych do wynajęcia, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 
2. 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, w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości  
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 28 oraz zamieszczona na stronach internetowych  
– www.mazovia.pl, www.mzn.pl. 

3. 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. 

                                                 
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. 

http://www.mazovia.pl/


§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości  
w Warszawie. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
z up. Marszałka Województwa 

 
 

Janina Orzełowska 
Wicemarszałek 
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