
ZARZĄDZENIE Nr  247.2021 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gm. Jeleniewo 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art.13 ust. 1, art.28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 

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 2004r. 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. 

Przeznaczam na sprzedaż prawo własności do działki ozn. nr. geod. 214/18 o powierzchni 

0,0162 ha położonej w miejscowości Błaskowizna obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo, 

stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, zapisanej w KW Nr SU1S/00057279/3 Sądu 

Rejonowego w Suwałkach - VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

§ 2. 

Nieruchomość zbyta zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 

z późn. zm.) - nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem 

zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, 

która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane 

jako odrębne nieruchomości. 

§ 3. 

Wartość zbywanej nieruchomości określona zostanie przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. rolnictwa i gospodarki ziemią. 

 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

WÓJT GMINY JELENIEWO 
Kazimierz Urynowicz 

 

 

 


