ZARZĄDZENIE NR 1504.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
niezabudowanej i ogłoszenia wykazu.
Na podstawie art. 35 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami), § 2 ust. 1 uchwały Nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z dnia
20 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności
i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku, zmienionej uchwałą nr XXII/214/08 Rady Miasta
Ełku z dnia 18 marca 2008 r, uchwałą nr IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r., uchwałą nr
XIX.170.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012 r., uchwałą nr V.60.15 Rady Miasta Ełku z dnia
31 marca 2015 r., uchwałą Nr IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r., uchwałą nr XVIII.188.16
Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz..............* nieruchomość gruntową
niezabudowaną, położoną w Ełku przy ul. Krzemowej, stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk, oznaczoną
w ewidencji gruntów nr 2113/7 o pow. 89 m2, uregulowaną w księdze wieczystej nr OL1E/00012943/2, na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2114,
oraz 2113/1 i 2113/3, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku przy
ul. Piłsudskiego nr 4.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922)

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz
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Załącznik do zarządzenia Nr ….........2018
Prezydenta Miasta Ełku z dnia …...............................2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu.

WYKAZ
nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych, według niżej podanego zestawienia:
Numer
nieruchomości
gruntowej

Numer Księgi
Wieczystej

Powierzchnia
nieruchomości
gruntowej

Położenie
nieruchomości

2113/7

0L1E/00012943/2

0,0089 ha

EŁK
ul. Krzemowa

Opis nieruchomości

Według operatu ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona
jest jako użytek gruntowy: „dr”- droga.

Cena nieruchomości
gruntowej
netto

4 000,00 zł
(cztery tysiące złotych)

Zgodnie z opisem sporządzonym przez rzeczoznawcę
Do ceny zostanie doliczony
majątkowego: nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, podatek VAT według stawki
kształt działki zbliżony do trójkąta, rzeźba terenu ogólnie obowiązującej w dniu zawarcia
równa. Działka w dniu oględzin zajęta min. gruzem właściciela
umowy sprzedaży.
działki sąsiedniej. Dostęp do infrastruktury technicznej:
instalacja elektryczna.
Zgodnie z treścią mapy zasadniczej na działce znajduje się słup
z napowietrzną linią elektryczną oraz przebiegają podziemne
sieci elektroenergetyczne, stanowiące własność PGE
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Ełk.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej, obejmujących obszar 2
Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalonym uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998r., ogłoszoną w Dz.
Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 45, poz. 237 z dnia 17.07.1998 roku nieruchomość zlokalizowana na terenie obrębu 2 – Ełk 2 miasta Ełku przy ul.
Krzemowej, oznaczona numerem 2113/7, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 4PSB.UR, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
„§ 1.
[…]
2. Ustalenia szczegółowe dla terenów i elementów wyróżnionych w planie:
[…]
4PSB.UR – Teren istniejącego zakładu produkcji filtrów, zakładu produkcji drzewnej i projektowanych obiektów przemysłu, budownictwa, drobnej wytwórczości i usług
z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej.
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023).
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Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Zgodnie z zarządzeniem nr ….......2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia …...................................... 2018 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk nr 2114, oraz 2113/1
i 2113/3.
Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ponieważ jej kształt i wymiary uniemożliwiają zabudowę charakterystyczną dla
zabudowy sąsiedniej, tj. usługowej, przemysłowo-składowej, budownictwa, drobnej wytwórczości.
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych), wyrysu
geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), wypisu z rejestru gruntów w kwocie 100,00 zł (sto złotych).
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w
księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
W związku z tym, że na nieruchomości znajdują się urządzenia elektryczne oraz przebiegają sieci elektroenergetyczne nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego
ustanowienia na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu.
Zakres służebności zobowiązuje właściciela nieruchomości do:
- zgody na umieszczenie oraz na znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomości linii elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii
elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej;
- ustanowienia prawa do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii
energetycznych wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa
Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
- utrzymania w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach
służebności drzew i krzewów;
- uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub
istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
Ponadto PGE informuje, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych), możliwa będzie po wykonaniu przebudowy
urządzeń zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę (pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk nr
L.dz./RM4/LW/2962/2018 z dnia 19.03.2018 r.).
Ewentualna wycinka drzew i krzewów może nastąpić zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości. Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących
obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i
utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
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Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami
poszczególnych sieci.
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) lub
odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem …................................................. 2018 r.
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży
wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem ….............................................2018 r.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, pok.
235, tel. 87 732 62 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: ….....................2018 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:........................2018 r.
Sprawę prowadzi: Ewa Galińska (kontakt: pokój 235, tel. 877326235, e-mail: e.galinska@um.elk.pl)
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – Tomasz Szymański (kontakt: pokój 234, tel. 877326155, e-mail: t.szymanski@um.elk.pl)
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt (kontakt: pokój 236, tel. 877326236, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl)
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