
Uchwała Nr IX/72/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie  : potwierdzenia  wniosku  zgłoszonego  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego - dotyczącego wprowadzenia
zmian  w  rozporządzeniu  Rady Ministrów  z dnia  29 września  2001 roku w  sprawie
ustalenia granic  oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin  i miast.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 4 b ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwala się co następuje :

§  1.

Rada Miejska w Drezdenku  potwierdza wniosek z dnia 06 marca 2003 roku zgłoszony za
pośrednictwem  Wojewody  Lubuskiego  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
dotyczący wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2001
roku w sprawie ustalenia granic  oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin  i miast
(Dz.U.Nr 116, poz. 1241), znak : RR – 7412/1/2003.

§  2.

Uzasadnienie wniosku określonego w §1 stanowi załącznik do uchwały.

§  3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drezdenku.

§  4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Załącznik 
do uchwały nr IX/72/03 

Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 25 kwietnia 2002 roku

Uzasadnienie

Z  dniem  1  stycznia  2002  roku  weszło  w  życie  rozporządzenie  Rady  Ministrów
w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, które
ustaliło nowy przebieg granic miasta Drezdenka poprzez przyłączenie do dotychczasowego
obszaru część obrębu geodezyjnego wsi Kosin o łącznej powierzchni 20,03 ha oraz części
obrębu geodezyjnego wsi Osów o łącznej powierzchni 50,32 ha.

W  trakcie  wykonywania  prac  geodezyjnych  związanych  z  modernizacją  ewidencji
gruntów, polegającą między innymi na :

- rozliczeniu powierzchni dzielonych obrębów

- wznowieniu granic, pomiarze i obliczeniu powierzchni działek
- zmianie numeracji działek

wykryto następujące zmiany ewidencyjne dotyczące wnioskowanych działek :
1. Działka nr 263/5 o powierzchni 3,01 ha położona w obrębie Osów została podzielona

na 3  części.  Nowy stan  powierzchni  po podziale został  obliczony analitycznie,  co
spowodowało różnicę wynoszącą (- 0,15 ha), w wyniku czego powierzchnia z 3,01 ha
zmieniła się na 2,86 ha.

2. Działki nr 269/2 o powierzchni 0,0298 ha i nr 278/3 o powierzchni 1,25 ha położone w
obrębie  Osów  zmieniły  swoje  powierzchnie  w  wyniku  pomyłkowego  zapisu  w
ewidencji  gruntów  i  budynków.  Na  zmiany  te  natrafiono  podczas  sporządzania
protokołu badania ksiąg wieczystych. Z dokumentów tam znajdujących się wynikało,
że powierzchnia omawianych działek powinna być mniejsza.

3. Działka nr 236 o pow. 11,25 ha położona w obrębie Kosin, po obliczeniu powierzchni
metodą analityczną zmieniła swoją powierzchnię na 6,6457 ha. 

4. Działki nr 247 o powierzchni 0,57 ha i nr 254 o powierzchni 2,09 ha zmieniły swoje
powierzchnie w wyniku prac rozgraniczeniowych pomiędzy obrębami Kosin, a Stare
Bielice.

Zaistniałe zmiany uzgodniono i wprowadzono do ewidencji gruntów i budynków.
W  związku  z  zaistniałymi  zmianami  Rada  Miejska  w  Drezdenku  wnioskuje

o  wprowadzenia zmian w wyżej wymienionym rozporządzeniu zgodnie z poniższą tabelą :

Obręb Powierzchnia wnioskowana w ha Powierzchnia po pomiarze w ha
Kosin 20,03 15,2857
Osów 50,3159 50,1552


