
Zarządzenie Nr 127.2016 

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 03 czerwca 2016 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej     

w miejscowości Rutka, gmina Jeleniewo w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia 

wykazu przedmiotowej nieruchomości. 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1, art.34 ust.1, art. 35 ust.1 i 2, art. 

67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku z uchwałami: Nr XIX/109/04 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony ( Dz. Urz. Woj. Podl. z  2004 r. Nr 136, poz.1845, 

zmiany: z 2008 r.  Nr XII/76/08 z dnia 13 lutego 2008 r. Dz. Urz. Woj.Podl. Nr 60, poz.544 i z 

2011 r. Nr XII/62/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 164), Nr 

XV.86.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą działkę 

nr  191/10 o powierzchni 0,6604 ha, położoną w miejscowości Rutka, gmina Jeleniewo, 

stanowiącą własność gminy. 

§ 2. Numer działki przeznaczonej do sprzedaży, powierzchnia, położenie, oznaczenie księgi 

wieczystej, opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 

cena nieruchomości i sposób sprzedaży zamieszczone są w wykazie stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Cena nieruchomości została ustalona zgodnie z art. 67 ust.3  ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

§ 4. 1. Wykaz o którym mowa w § 2  zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Jeleniewo i  na terenie sołectwa Rutka  przez okres 21 dni. 

2.   Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  

WÓJT GMINY JELENIEWO 

Kazimierz Urynowicz 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 127/2016  

                  Wójta Gminy Jeleniewo  

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo 

przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej. 

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) 

Wójt Gminy Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej 

do sprzedaży w formie bezprzetargowej. 

 

 

      I. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Jeleniewo. 

1/   Działka oznaczona  w ewidencji gruntów obrębu Rutka we wsi Rutka w gminie Jeleniewo 

o numerze geodezyjnym 191/10 o powierzchni  0,6604 ha, zapisana w księdze wieczystej pod 

numerem  Kw SU1S/00038310/1 w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych.  

 

Wyszacowana wartość nieruchomości -  27 100,00 zł. 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń prawami i roszczeniami osób trzecich. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia 

niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo. 

 

Wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo i 

zawiadamia się sołtysa wsi Rutka  

Informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie 

w prasie lokalnej i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  

 

Realizacja wykazu po 6 tygodniach licząc od daty wywieszenia wykazu. 

 

 

 

 

 

 

            


