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1.  

 
11.02.2019 r. 
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Komisja 

Infrastruktury 

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego. 

2) Zaopiniowanie wniosku P. Krzysztofa Kaniewskiego w sprawie zwrotu 

nakładów za sieć wod-kan. W Ogrodniczkach. 

3) Wniosek Nadleśnictwa Supraśl o przejęciu zaopatrzenia w wodę 

os.Podsupraśl. 

4) Zaopiniowanie projektu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

Powiatowi Białostockiemu. 

5) Sprawa nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Supraśl działek nr 

36/32, 38/36, 40/29, położonych w Zaściankach, na której znajdują się 

urządzenia do wydobywania wody pitnej oraz część terenu stanowi 

drogę (sięgacz ul. Usługowej). 

6) Sprawa ustalenia wysokości opłat z tytułu obciążenia nieruchomości 

oznaczonej nr 38/1 w obr. 15 – Zaścianki,  stanowiącej własność Gminy 

Supraśl służebnością przesyłu. 

7) Sprawa nabycia nieruchomości położonej w przy ul. Ułańskiej w 

Sowlanach, oznaczonej jako działki nr 325/1, 325/2, 325/27 i 325/28 

pod poszerzenie ulic Ułańskiej i Wojskowej 

8) Sprawa nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Supraśl działek nr 33/3, 

33/10, 33/11 i 33/12, położonych w Henrykowie, pod drogę 

wewnętrzną w rejonie ul. Złotej 

9) Sprawa nabycia nieruchomości położonej w przy ul. Klonowej 3 w 

Grabówce, oznaczonej jako działka nr 7/94, która została wydzielona na 

wniosek Urzędu Miejskiego w Supraślu pod ul. Klonową (ozn. symb. 

02 Dw 12/6). 

10) Sprawa nabycia nieruchomości położonej w Supraślu, oznaczonej 

jako działka nr 339/16 o pow. 0,1929 ha pod plac zabaw.  

11) Sprawa nabycia nieruchomości położonej w Grabówce, oznaczonej 

jako działki nr 41/5, 41/8, 41/6, 41/7 pod drogi ulicę Malinową (KD-

3Z) i ulice wewnętrzne (KD-9Di KDW-7D). 

12) Sprawa nabycia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 

137/9 położonej przy ul. Cegielnej 43 w Supraślu, gm. Supraśl, z 

przeznaczeniem pod przedłużenie bulwarów wzdłuż rzeki Supraśl. 

13) Sprawa wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego działki nr 758/2 położonej w Supraślu w 

rejonie ul. Uroczysko Pustelnia na czas nieokreślony. 

14) Sprawa dotycząca wniosku użytkowników wieczystych odnośnie 

wykupu nieruchomości gruntowej będącej w ich użytkowaniu 

wieczystym. 

15) Sprawa przeznaczenia do zbycia udziałów w prawie własności 

działki stanowiącej własność gminy Supraśl związanych z 

ustanowieniem odrębnej własności lokali w budynku na niej 

położonym 

16) Sprawa dotycząca wniosku Stowarzyszenia Klub Sportowy 

Grabówka w sprawie dzierżawy boiska sportowego zlokalizowanego 

przy ulicy Jodłowej w Grabówce na okres 30 lat. 

17) Wniosek obecnych dzierżawców o wykup działki na cele rolne. 

18) Sprawy różne – wolne wnioski. 

19) Zakończenie. 

 

 
 

Urząd 

Miejski 

w 

Supraślu 

 

 


