
             Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 103/2021 

            Wójta Gminy Rychliki 

           z dnia 7 września 2021 roku 

 

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 100/2021 z dnia 

19.08.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości  

gruntowej nr 1/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Jelonki, Gmina Rychliki, na rzecz 

dotychczasowych użytkowników wieczystych, w drodze bezprzetargowej.    

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku,  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. 

zm.) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 

2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VII/45/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 

29.09.2014 roku, w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Rychliki (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w dniu 18 grudnia 2014 r. pod poz. 4166),  - zarządzam, co następuje: 

 

   § 1. 

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w wykazie nieruchomości stanowiącej własność gminy 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 

Nr 100/2021 Wójta Gminy Rychliki z dnia 19 sierpnia 2021 roku, w sprawie  przeznaczenia do 

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej nr 1/15, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Jelonki, Gmina Rychliki, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, 

w drodze bezprzetargowej, w następujący sposób:  

 

- na stronie pierwszej wykazu, znak sprawy Nr 6840.I.11.2021 z dnia 19.08.2021 r.                                                                         

dnia 19.08.2021 r. dotyczącego przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność gminy w drodze bezprzetargowej, zapis pkt. 1 „Nieruchomość oznaczona w ewidencji 

gruntów jako działka nr 1/15 o powierzchni 0,1464 ha, arkusz mapy 4, zabudowana 

budynkami, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w obrębie 

ewidencyjnym nr 0004 Jelonki, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr 

EL1E/00062133/6, oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 17.10.2093 roku”, zastępuje się 

zapisem: „Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/15  

o powierzchni 0,1464 ha, arkusz mapy 4, zabudowana budynkami, stanowiącymi odrębny od 

gruntu przedmiot własności, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0004 Jelonki, Gmina 

Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00062133/6, oddana w użytkowanie 

wieczyste do dnia 17.10.2093 roku”, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych 

użytkowników wieczystych”. 

Pozostałe zapisy treści wykazu pozostają bez zmian.  

 

§ 2. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i sołectwa Jelonki oraz publikację na stronie 



internetowej: BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i stronie Gminy Rychliki: 

www.rychliki.pl.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d.s. nieruchomości.  

 

                                                                     § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

                                                            Wójt Gminy Rychliki 

                                                                                           /-/ Zbigniew Lichuszewski 
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