Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2.2018
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art.13 ust. 1, art. 35 ust.
1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. 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
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości
rolnych, stanowiących własność gm. Jeleniewo, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
2 - o powierzchni 0,0900 ha, 4 - o powierzchni 0,2400 ha, 13 - o powierzchni 0,3500 ha,
położonych na terenie wsi Szeszupka, gm. Jeleniewo. 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. Zapisane w księdze wieczystej nr SU1S/00063223/1, na rzecz właściciela
nieruchomości przyległych.
§2
Nieruchomości, o których mowa w §1 zbywane są w formie bezprzetargowej, gdyż nie
mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
§3
Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do nabycia, koszty sądowe i notarialne
ponosi nabywający.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i gospodarki
nieruchomościami.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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