
ZARZĄDZENIE NR 289/2018  

  WÓJTA   GMINY   JELENIEWO 

z dnia 09 października 2018r. 

 
             w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, stanowiących 

własność Gminy Jeleniewo, położonych w obrębie wsi Szeszupka.  

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze 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 
Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości działek oznaczonych nr 

geod. 2, 4, 13 obręb Szeszupka, gm. Jeleniewo.  

 

§ 2  

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia zawarty jest w załączniku do zarządzenia, 

stanowiącym integralną część zarządzenia. 

§ 3 

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podlega: 

1) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo przez okres 21 

dni tj. od dnia 15 października 2018r. do dnia 06 listopada 2018r. 

2) informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podaje się do 

publicznej wiadomości poprzez: 

a) ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym,  

b) pisemne zawiadomienie sołtysa wsi Szeszupka 

c) zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej (BIP); 

 

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i gospodarki 

nieruchomościami. 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

  

                                                                                                           
        Wójt Gminy Jeleniewo      

          

                                                                            Kazimierz Urynowicz 



 
          Załącznik  

         do Zarządzenia Nr 289/2018 

         Wójta Gminy Jeleniewo 

         z dnia 09 października  2018 r. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo 

             ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo  

  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży 

bezprzetargowej, położonych w obrębie wsi Szeszupka 

 

1/ Położenie i oznaczenie nieruchomości: 

Nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi: 2 o powierzchni 0,0900 ha,                            

4 o powierzchni 0,2400 ha, 13 o powierzchni 0,3500 ha, położone  na terenie wsi Szeszupka, 

gm. Jeleniewo w Suwalskim Parku Krajobrazowym w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy 

zagrodowej. Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieczynne pasy drogowe dróg gminnych 

wewnętrznych przekwalifikowane na grunty orne i użytki zielone sąsiadujące z obu stron 

nieruchomości jednego właściciela, użytkowane rolniczo. Wyżej wskazane nieruchomości nie  

mogą być zagospodarowana jako odrębne nieruchomości. Zbycie nieruchomości następuje w 

celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do tych 

nieczynnych dróg wewnętrznych w obrębie Szeszupka, gm. Jeleniewo.  

 

2/ Forma zbycia: sprzedaż. 

 

3/ Tryb zbycia: w drodze bezprzetargowej.  

 

4/ Wartość rynkowa nieruchomości została oszacowana na kwotę  - 17 000,00 zł. 

Nieruchomości  zwolnione z podatku VAT (stawka – zw). 

 

5/  Obciążenia : nieruchomości wolne od obciążeń. 

 

Wykaz nieruchomości do bezprzetargowej sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Jeleniewo na  okres 21 dni tj. od dnia 15 października 2018 r.  do dnia                 

06 listopada 2018 r. 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia opublikowania 

niniejszego wykazu tj. do dnia 27 listopada 2018 roku.   

 

Wywieszono dnia  15.10.2018r. 

Do dnia  06.11.2018r. 

Ogłoszono w prasie lokalnej oraz na BIP dnia  15.10.2018r. 

Wysłano do sołtysa wsi Szeszupka dnia: 15.10.2018r. 

 

 

Jeleniewo, dnia 09.10.2018r   

 

         Wójt Gminy Jeleniewo     

          

                                                                                                 Kazimierz Urynowicz 



         


