
Uchwała nr 1152/355/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 lipca 2018 r. 
 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w miejscowościach Wólka 
Okrąglik oraz Treblinka do oddania w użyczenie 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), w związku z art. 25d oraz art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 
50, 650, 1000 i 1089) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości położone w miejscowościach Wólka 
Okrąglik oraz Treblinka, o łącznej powierzchni 137,3335 ha składające się z następujących 
działek ewidencyjnych:  
1) nr 74 o powierzchni 8,1400 ha, 
2) nr 76/4 o powierzchni 4,3900 ha, 
3) nr 82/1 o powierzchni 2,7700 ha, 
4) nr 82/2 o powierzchni 51,4700 ha, 
5) nr 83 o powierzchni 0,7500 ha, 
6) nr 85 o powierzchni 10,0300 ha,  
7) nr 87 o powierzchni 1,7500 ha, 
8) nr 89 o powierzchni 2,2500 ha, 
9) nr 91/1 o powierzchni 0,4000 ha, 
10) nr 91/2 o powierzchni 0,5900 ha, 
11) nr 92/1 o powierzchni 0,0700 ha, 
12) nr 92/2 o powierzchni 0,1000 ha, 
13) nr 95 o powierzchni 19,7900 ha, 
14) nr 96 o powierzchni 1,7900 ha, 
15) nr 101 o powierzchni 3,5800 ha, 
16) nr 102/1 o powierzchni 2,2700 ha, 
17) nr 102/2 o powierzchni 0,3700 ha, 
18) nr 104 o powierzchni 15,1200 ha dla których Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim  

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00020136/6; 
19) nr 81/3 o powierzchni 6,9800 ha dla której Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim  

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00041151/0 oraz 
20) nr 25/46 o powierzchni 4,7235 ha dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej  

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1M/00066857/1. 
 

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

nieruchomości, o których mowa w § 1, do oddania w użyczenie, 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 ulicy Jagiellońskiej 26 
oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl. 

3. Wiadomość o wywieszeniu informacji, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu określonym  
w załączniku nr 2 do uchwały, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej. 

 



§ 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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