
ZARZĄDZENIE NR 332/2018 

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 

z dnia 10 października 2018 roku 

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk 
przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 
1496, 1693, 1669, 1716), w związku z uchwałą nr LI/627/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk na rzecz Województwa Podlaskiego 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący zbycia w drodze darowizny następujących nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Suwałk:  

1. oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 10821/11 o powierzchni 0,1093 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 
SU1S/00029204/2, niezabudowanej; 

2. oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 10825/6 o powierzchni 0,0292 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 
SU1S/00005487/5, niezabudowanej. 

3. oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 10827/2 o powierzchni 0,0265 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 
SU1S/00037261/8, niezabudowanej. 

§ 2. Darowizny nieruchomości wymienionych w § 1 dokonać na rzecz Województwa 
Podlaskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach tj. cel publiczny wynikający z art. 6 pkt 6 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku nie wykorzystania nieruchomości na 
ten cel, darowizna podlega odwołaniu. 

§ 3.  Obdarowany zobowiązany będzie do ustanowienia, na działkach opisanych w § 1, 
nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz właścicieli działek      
nr 11898, 11899, 11900, 11901, 11902, 11903, 11904, 11905, 11906 i 11907, polegającej na 
prawie dojścia i dojazdu do usytuowanych na tych działkach garaży. 

§ 3. Wartość nieruchomości wymienionych w § 1 wynosi 426 100 zł (słownie: czterysta 
dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych). 

§ 4. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości wymienionych w § 1, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy              
o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 
141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

§ 5. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a ponadto informację 
o zamieszczeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 


