
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY POŁOŻONYCH 

W OBRĘBIE MALESOWIZNA, GMINA JELENIEWO 

 

Wójt Gminy Jeleniewo działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 

przeznacza do zamiany nieruchomości położone w obrębie Malesowizna gmina Jeleniewo. 

 

Nieruchomości przeznaczone do zamiany bezprzetargowej 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Jeleniewo – działki oznaczone w ewidencji 

gruntów obrębu Malesowizna we wsi Malesowizna  w gminie Jeleniewo oznaczone numerami 

geodezyjnymi: 119/2 – o powierzchni 0,0396 ha, 120/3 – o powierzchni 0,0028 ha, dla których 

Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 

SU1S/00062170/7. 

Oszacowana wartość nieruchomości nr geod.: 119/2 i 120/3 to 1 203,00 zł. 

Wyżej wymienione nieruchomości stanowią nieczynne części pasa drogowego drogi gminnej. 

Zbywane w drodze bezprzetargowej działki gruntu zostaną zamienione z dopłatą na działki 

gruntu zajęte pod istniejącą w terenie drogę gminną, stanowiącą własność osób prywatnych. 

Na: 

Działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Malesowizna we wsi Malesowizna  w gminie 

Jeleniewo oznaczone numerami geodezyjnymi: 6/17 - o powierzchni 0,0143 ha, 6/19 – o 

powierzchni 0,0138 ha, 6/21 – o powierzchni 0,0452 ha, dla których Sąd Rejonowy w 

Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 

SU1S/00008298/4. 

Oszacowana wartość nieruchomości nr geod.: 6/17, 6/19, 6/21 to 2 039,00  zł. 

Wartość wyżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie Malesowizna objętych 

zamianą została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. 

zm.). 

 

Akt notarialny zostanie sporządzony w kancelarii notarialnej w Suwałkach. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo i 

zawiadamia się sołtysa wsi Malesowizna. 

Informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie lokalnej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo 

(http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/). 

Realizacja wykazu po 6 tygodniach licząc od daty wywieszenia wykazu. 

Wywieszono dnia: 31.08.2020r. do dnia 21.09.2020r. 

Ogłoszono w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej BIP dnia: 31.08.2020r. 

Wysłano do sołtysa wsi Malesowizna dnia: 31.08.2020r. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo 

Kazimierz Urynowicz 

 

http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/

