
Zarządzenie Nr 241.2021  

Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 09 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości 

odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną, która z mocy prawa 

przeszła na własność Gminy Jeleniewo 

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

Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), zarządzam co 

następuje: 

§ 1 

Powołuję komisję negocjacyjną do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia i 

wypłacenia odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod publiczną drogę gminną, która 

przeszła z mocy prawa na własność Gminy Jeleniewo na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w 

następującym składzie: 

1) Joanna Borowska – przewodniczący, 

2) Marek Waszkiewicz – członek, 

3) Maria Waszkiewicz – członek, 

4) Bożena Taraszkiewicz - członek 

§ 2 

1. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie wysokości odszkodowania za działkę gruntu 

wydzieloną pod publiczna drogę gminną oznaczoną numerem geodezyjnym 5/1 o powierzchni 

0,0374 ha położoną w wsi Zarzecze Jeleniewskie, obręb Zarzecze Jeleniewskie, gm. Jeleniewo, 

która przeszła na własność Gminy Jeleniewo na mocy ostatecznej decyzji zatwierdzającej 

podział nieruchomości nr RGZ.6831.3.2021 z dnia 28 maja 2021 r. 

2. Wysokość odszkodowania zostanie określona w protokole z rokowań, proporcjonalnie do 

ceny zakupu działki ozn. nr. geod. 5 za jaką właściciel ją nabył. 

3. Protokół z rokowań podpisują wszyscy członkowie komisji negocjacyjnej. 

4. Protokół z rokowań stanowić będzie podstawę do zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia 

wysokości odszkodowania pomiędzy Gminą Jeleniewo, a poprzednim właścicielem 

nieruchomości. 

§ 3 

1. Porozumienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania podpisuje Wójt Gminy 

Jeleniewo. 

2. Porozumienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania wymaga kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy Jeleniewo lub osoby przez niego upoważnionej. 



3. Podstawę wypłaty odszkodowania stanowić będzie porozumienie, o którym mowa w § 2 

ust. 4. 

4. Źródłem finansowania będą środki zabezpieczone w Budżecie Gminy Jeleniewo. 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Samodzielnemu Referentowi ds. rolnictwa i gospodarki 

ziemią. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


