
O G Ł O S Z E N I E 

B U R M I S T R Z A    M I A S T A   K O B Y Ł K A 

       Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz  

Miasta Kobyłka  podaje do publicznej wiadomości 

 

W Y K A Z 

Nieruchomości budynkowych przeznaczonych do użyczenia 

 

L.p. Oznaczenie 

nieruchomości wg 

ewidencji gruntów  

i księgi wieczystej 

Opis nieruchomości Przeznaczenie  

w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Opis budynku 

przeznaczonego do zawarcia 

umowy użyczenia 

Przeznaczenie Okres  

1.  
 

Ul. Słowackiego 26  

w Kobyłce  

- nieruchomość 

zabudowana budynkiem 

niemieszkalnym, 

stanowiąca część działki 

ewidencyjnej nr 173/2  

w obrębie 0033,33 dla 

której Sąd Rejonowy  

w Wołominie IV 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą 

nr WA1W/00039595/1. 

 

Nieruchomość 

zabudowana, 

położona  

w Kobyłce przy  

ul. Słowackiego 26. 

Całkowita 

powierzchnia działki 

wynosi 0,3851 ha. 

Powierzchnia 

nieruchomości objęta 

użyczeniem będzie 

wynosić 66 m2. 

Zgodnie  

z obowiązującym 

miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 ww. działka położona 

jest  

w terenie zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

(oznaczenie na rysunku 

planu symbolem MW). 

 

  

Użyczeniem będzie objęty 

budynek niemieszkalny 

o jednej kondygnacji 

naziemnej.  

Powierzchnia użytkowa 

nieruchomości wynosi 50,20 

m2, powierzchnia zabudowy 66 

m2 (oznaczony identyfikatorem 

143401_1.0033.173/2.7_BUD 

na zał. nr. 1 do niniejszego 

wykazu).  

 

Prowadzenie 

działalności 

statutowej przez 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Kobyłce 

1 rok i 7 

miesięcy 



2.  

 

Ul. Macieja Rataja 36  

w Kobyłce –

nieruchomość 

zabudowana budynkiem 

mieszkalnym 

jednorodzinnym  

i gospodarczym, 

stanowiąca część działki 

ewidencyjnej nr 7  

w obrębie 0047,47, 

dla której Sąd Rejonowy 

w Wołominie IV 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr 

WA1W/00023183/5. 

 

Nieruchomość 

zabudowana, 

położona  

w Kobyłce przy  

ul. Macieja Rataja 36. 

Całkowita 

powierzchnia działki 

wynosi 0,0603 ha. 

Powierzchnia 

nieruchomości objęta 

użyczeniem będzie 

wynosić 403 m2. 

Zgodnie  

z obowiązującym 

miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego, ww. 

działka położona jest  

w terenie zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

i usług nieuciążliwych 

(oznaczenie na rysunku 

planu symbolem 

MN/U-29). 

 

Użyczeniem będzie objęty 

budynek mieszkalny  

o dwóch kondygnacjach 

naziemnych wraz z częścią 

budynku gospodarczego 

(granice terenu zostały 

wyróżnione kolorem zielonym 

na zał. nr 2 do niniejszego 

wykazu). 

Powierzchnia użytkowa 

budynku mieszkalnego wynosi 

132 m2, powierzchnia 

zabudowy 148 m2. 

Powierzchnia użytkowa 

budynku  gospodarczego 

wynosi 15 m2,   

powierzchnia zabudowy 28 m2.  

 

 

Siedziba Koła  

nr 29 Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego 

5 lat 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, II piętro pokój nr 5 i 5a, telefonicznie pod nr 22 760-70-

30, 22 760-70-31, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@kobylka.pl. Ogłoszenie zamieszczono na stronie 

www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawach i użyczaniu nieruchomości i w BIP w zakładce Nieruchomości – Użyczanie. 

 

Zał.:  

Nr. 1 - mapa ul. Słowackiego 26 

Nr. 2 - mapa ul. Rataja 36 

                                                                                                                                                   BURMISTRZ 

 

Kobyłka, dnia 28.04.2022 r.                                                                                                  Edyta Zbieć  

http://www.kobylka.pl/

