
Uchwała Nr LII/353/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku   

z dnia 17 maja 2010 roku 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 

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. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 3 

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. 

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe zabudowane 

budynkami stacji transformatorowych oznaczone ewidencyjnie jako: 

- działka nr 436/7 o pow. 0,0029 ha położona w obrębie Osów, dla której Sąd Rejonowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Kraj. prowadzi księgę wieczystą KW Nr GW1K/00024887/3; 

- działka nr 36/9 o pow. 0,0028 ha położona w obrębie Stare Bielice, dla której Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Kraj. prowadzi KW Nr GW1K/00024849/5;  

- działka nr 209/45 o pow. 0,0043 ha położona w obrębie Trzebicz, dla której Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Kraj. prowadzi KW Nr GW1K/00028012/7; 

§  2. 

Opisane w § 1 nieruchomości mogą być sprzedane wyłączne na realizację urządzeń infrastruktury 

technicznej w postaci utrzymania istniejących stacji transformatorowych. 

§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§  4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Drezdenku - w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Drezdenko, może zwolnić z obowiązku zbycia w 

drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej 

albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to 

cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 

Nieruchomości oznaczone nr ewidencyjnymi: działka 436/7  położona w obrębie Osów, działka 

36/9 położona w obrębie Stare Bielice, działka  209/45 położona w obrębie Trzebicz -  

sprzedawane będą w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej w postaci utrzymania 

istniejących stacji transformatorowych przez ENEA OPERATOR Spółka z o.o. w Poznaniu. 

Mając powyższe na uwadze, uzasadnionym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 
 


