
Uchwała Nr XXII/158/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w  sprawie:  zmiany  uchwały  Nr  VI/37/03  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku  z  dnia
31  stycznia  2003  roku  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania  i  zbywania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwala się co następuje :

§  1.

 W  uchwale  Nr  VI/37/03  Rady  Miejskiej  w  Drezdenku  z  dnia  31  stycznia  2003  roku
w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany :

1) W rozdziale I – przepisy ogólne 
 w § 2 ust. 2 pkt b otrzymuje brzmienie: „nie podlegają sprzedaży lokale położone

w budynkach, w których prowadzona jest działalność kulturalna lub sportowa, a
na terenie miasta Drezdenka również działalność oświatowa”

 w § 2 dodaje się ust.  3 w brzmieniu: „W lokalach możliwych do sprzedaży na
skutek wprowadzenia zmiany powyższą uchwałą Gmina Drezdenko odstąpi  od
wykonywania remontów tych lokali, a koszty rozdzielenia mediów ponosił będzie
kupujący”.

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Drezdenko.

§  3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa  Lubuskiego  i  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  w  sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                 /-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie:
Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr VI/37/03 RM w Drezdenku z dnia 31 stycznia

2003 roku pozwoli na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynkach szkolnych na
terenie gminy Drezdenko w miejscowościach:  Stare Bielice,  Trzebicz,  Niegosław,  Rąpin i
Grotów. 

Poprzez  sprzedaż i  ustanowienie  odrębnej  własności  lokali  zmniejszą się  wydatki
ponoszone  przez  Gminę  –  Miejsko  Gminny  Zespół  Oświaty  związane  z  bieżącym
utrzymaniem budynków (c.o., remonty itp.)


