
Uchwała Nr XXXIV/250/09 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa 

Lubuskiego 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591ze zmianami) oraz art. 13 ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.       

z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) 

 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Drezdenko darowizny na rzecz Województwa 

Lubuskiego nieruchomości nie zabudowanych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

-  działka nr 446/2 o powierzchni 0,0583 ha położona w obrębie Niegosław, 

-  działka nr 446/3 o powierzchni 0,0214 ha położona w obrębie Niegosław, 

-  działka nr 457/2 o powierzchni 0,1120 ha położona w obrębie Niegosław, 

-  działka nr 457/3 o powierzchni 0,0749 ha położona w obrębie Niegosław, 

-  działka nr 458/2 o powierzchni 0,0088 ha położona w obrębie Niegosław, 

-  działka nr 483/1 o powierzchni 0,1143 ha położona w obrębie Niegosław, 

-  działka nr 483/3 o powierzchni 0,0146 ha położona w obrębie Niegosław, 

-  działka nr 1595 o powierzchni 0,0088 ha położona w obrębie Drezdenko, 

-  działka nr 1596/2 o powierzchni 0,3877 ha położona w obrębie Drezdenko, 

-  działka nr 1669/2 o powierzchni 0,1082 ha położona w obrębie Drezdenko. 

 

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 będą  wykorzystane do realizacji celu publicznego – budowa 

obwodnicy dla miasta Drezdenko. 

 

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

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   /-/ Jerzy Skrzypczyński



 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem 

darowizny na cele publiczne dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Pismem z dnia  16 grudnia 2008 roku, znak: DN.I.7220-2-50/07/08 Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego zwrócił się z prośbą o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości 

nie zabudowanych położonych w obrębie Niegosław i Drezdenko.  

Przekazanie nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego nastąpi w celu realizacji zadania 

publicznego jakim jest budowa obwodnicy dla miasta Drezdenko. 


