
ZARZĄDZENIE Nr  248.2021 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zamiany nieruchomości położonych 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.15 ust. 1 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 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. 

Przeznaczam na zamianę prawa własności nieruchomości będące własnością Gminy Jeleniewo 

położone w obrębie Sidory gm. Jeleniewo, oznaczone następującymi numerami geodezyjnymi: 

działka  nr geod. 84 o powierzchni 0,2819 ha, działka  nr geod. 69/2 o powierzchni 0,0289ha 

zapisane w KW Nr SU1S/00028645/8 Sądu Rejonowego w Suwałkach - VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych na działki stanowiące własność osób fizycznych położone w obrębie Sidory gm. 

Jeleniewo, oznaczone numerami geodezyjnymi: działka  nr geod. 57/1 o powierzchni 0,0121 

ha i  działka  nr geod. 80/1 o powierzchni 0,0299 ha zapisane w KW Nr SU1S/00075870/8 Sądu 

Rejonowego w Suwałkach - VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz - działka  nr geod. 58/1 o 

powierzchni 0,0793ha, działka  nr geod. 59/1 o powierzchni 0,0280 ha, działka  nr geod. 61/1 

o powierzchni 0,0325 ha, działka  nr geod. 81/1 o powierzchni 0,0024 ha, działka  nr geod. 81/2 

o powierzchni 0,0016 ha, działka  nr geod. 82/1 o powierzchni 0,0007 ha, działka  nr geod. 85/1 

o powierzchni 0,0083 ha zapisane w KW SU1S/00054496/9 Sądu Rejonowego w Suwałkach - 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

§ 2. 

Zbywane w drodze zamiany działki: ozn. nr. geod. 69/2 - stanowi nieczynną część pasa drogi 

gminnej- użytkowana jest rolniczo, ozn. nr. geod. 84 - stanowi nieczynną część pasa drogi 

wewnętrznej - użytkowana jest rolniczo. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Jeleniewo. 
 

§ 3. 

Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki ozn. nr. geod.: 57/1, 80/1, 

58/1, 59/1, 61/1, 81/1, 81/2, 82/1, 85/1 - stanowią własność osób fizycznych, powyższe 

nieruchomości wchodzą w pas drogowy publicznej drogi gminnej. 
 

§ 4. 

Wartość zbywanych i nabywanych nieruchomości określona zostanie przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 5. 

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

 

 

 



§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

WÓJT GMINY JELENIEWO 
Kazimierz Urynowicz 

 


