ZARZĄDZENIE Nr 167.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 21 grudnia 2016r.
w sprawie zamiany nieruchomości, położonych we wsi Szurpiły
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art.13 ust. 1, art.15 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z późn. zm), w związku z uchwałą 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) zarządzam, co następuje:

§1
Przeznaczam na zamianę prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy
Jeleniewo, położonych w obrębie Szurpiły, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 31/7 o powierzchni 0,0099 ha, 31/9 - o powierzchni 0,0290 ha, 31/10 - o powierzchni 0,0172 ha, 19
- o powierzchni 0,0600 ha, zapisanych w księdze wieczystej Kw SU1S/00028646/5, na działki
o nr geod. 25/3 - o powierzchni 0,0157 ha, 25/4 - o powierzchni 0,0447 ha, położonych w
obrębie Szurpiły, gm. Jeleniewo, zapisanych w księdze wieczystej Kw SU1S/00000237/3 –
współwłasność osób fizycznych oraz działki: 15/1 - o powierzchni 0,0142 ha, 24/1 - o
powierzchni 0,0032 ha, 24/2 - o powierzchni 0,0767 ha, położonych w obrębie Szurpiły, gm.
Jeleniewo, zapisanych w księdze wieczystej oznaczonej numerem Kw SU1S/00018072/7 –
własność osoby fizycznej.
§2
Zbywane w drodze zamiany działki o nr geod. 31/7, 31/9, 39/10, 19 stanowią część pasa
drogowego drogi gminnej – użytkowane rolniczo, a działka o nr geod. 19 droga gminna
wewnętrzna położona pomiędzy gruntami właściciela zamienianych gruntów i prowadzona
tylko i wyłącznie do jego gospodarstwa rolnego. Właścicielem wyżej wymienionych
nieruchomości jest Gmina Jeleniewo.
§3
Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki nr geod.: 15/1, 24/1, 24/2
– własność osoby fizycznej, 25/3, 25/4 - współwłasność osób fizycznych, powyższe
nieruchomości wchodzą w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły.
§4
Wartość zbywanych i nabywanych nieruchomości określona została przez uprawnionego
rzeczoznawcę majątkowego.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i gospodarki ziemią.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz

