
ZARZĄDZENIE NR 30.2021 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas 
oznaczony do 3 lat 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz §16 ust. 2 Uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 
28 października 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Wyrażam zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których 
przedmiotem są te same niżej wymienione nieruchomości: 

1) Działka nr 320 położona w obrębie Drezdenko o pow. 2503 m2 przeznaczona pod uprawy warzywniczo-
ogrodnicze i sadownicze na okres do 31.12.2022 r. 

2) Działka nr 188 położona w obrębie Goszczanowo o pow. 3100 m2 przeznaczona pod uprawy rolne na okres 
do 31.12.2022 r. 

3) Działka nr 422/1 położona w obrębie Gościm o pow. 4482 m2 przeznaczona pod uprawy rolne na okres do 
31.12.2022 r. 

4) Działka nr 421/2 położona w obrębie Gościm o pow. 9673 m2 przeznaczona pod uprawy rolne na okres do 
31.12.2022 r. 

5) Działka nr 421/1 położona w obrębie Gościm o pow. 24057 m2 przeznaczona pod uprawy rolne na okres do 
31.12.2022 r. 

6) Części działek nr 1083/91 i 1713/1 położone w obrębie Drezdenko o pow. odpowiednio 28 m2 i 65 m2 
przeznaczone pod utwardzenie i położenie kostki brukowej na okres do 31.12.2022 r. 

7) Część działki nr 562 położonej w obrębie Osów o pow. 120 m2 przeznaczona pod podjazd do 
nieruchomości sąsiedniej na okres do 31.12.2022 r. 

8) Działka nr 1194/15 położona w obrębie Drezdenko o pow. 377 m2 przeznaczona pod powiększenie 
nieruchomości sąsiedniej na okres do 31.12.2022 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Nieruchomości i Gospodarki 
Przestrzennej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Karolina Piotrowska 
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