
UCHWAŁA  Nr XLIV/391/06 
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 stycznia 2006 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu 
Gminy Drezdenko

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  9 ppkt  a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 

717 i  Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102  poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. U.  z 2005r.   Nr 

172 poz. 1441) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho

mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; zmiana Dz. U.  z 2004r.             Nr 281 

poz. 2782; zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459) 

uchwala się, co następuje:

§  1.
Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu Gminy Drezdenko niżej wymienionych nieruchomości 

położonych w obrębie Drezdenko oznaczonych jako:

 działka nr 1309 o pow. 1,0285 ha, 

 działka nr 1310/1 o pow. 0,4734 ha, 

 działka nr 1310/2 o pow. 0,6256 ha,

 działka nr 1311/1 o pow. 0,5533 ha, 

 działka nr 1311/2 o pow. 0,6654 ha, 

 działka nr 1346 o pow. 0,7167 ha, 

 działka nr 1347 o pow. 0,3862 ha, 

 działka nr 1348/1 o pow. 0,1576 ha,

 działka nr 1348/2 o pow. 0,1575 ha, 

 działka nr 1350 o pow. 0,3663 ha, 

 działka nr 1351 o pow. 0,4544 ha, 

§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Nabycie do gminnego zasobu wymienionych wyżej nieruchomości położonych w obrębie 
Drezdenko, pozwoli na stworzenie przez Gminę Drezdenko oferty inwestycyjnej, która w 
przyszłości powinna dać nowe miejsca pracy. Zgodnie z miejscowym planem zagospoda
rowania przestrzennego opisane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo prze
mysłowe.




