
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 208/2017  

  WÓJTA   GMINY   JELENIEWO 

z dnia 04 lipca 2017r. 
             w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności 

nieruchomości położonej we wsi Prudziszki  

 
 Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku         

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774), 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 

 
Postanawia się nabyć nieodpłatnie na własność Gminy Jeleniewo prawa własności 

nieruchomości, położonej w Prudziszkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 165/1                      

o powierzchni 0,0216 ha, stanowiącą współwłasność Wspólnoty Gruntowej Wsi Prudziszki – 

reprezentowanej przez przewodniczącego p. Andrzeja Marka Miszewskiego zamieszkałego 

Prudziszki 15 A, 16 – 404 Jeleniewo, na podstawie uchwały Nr 1 /2013 Członków Wspólnoty 

Gruntowej wsi Prudziszki z dnia 01 lipca 2013r., w sprawie utworzenia spółki do 

zagospodarowania nieruchomości należącej do wspólnoty, uchwalenia statutu tej spółki, 

wyboru zarządu spółki i komisji rewizyjnej.                             

 

§ 2 

  

Nieruchomość, o której mowa w  §1 nabywana jest w celu realizacji zadań własnych  

Gminy Jeleniewo obejmująca grunt pod posadowioną gminną przepompownią ścieków. 

 

§ 3 

 

Koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do nabycia, koszty sądowe i notarialne 

ponosi Gmina Jeleniewo. 

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i gospodarki 

nieruchomościami. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                    Wójt Gminy Jeleniewo 

                      Kazimierz Urynowicz 


