
UCHWAŁA Nr XXXVI/312/05
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 31 maja 2005 roku 

w  sprawie:  zmiany  załącznika  nr  1  do  uchwały  Nr  XXII/160/04  Rady  Miejskiej
w  Drezdenku  z  dnia  29  kwietnia  2004  roku  w  sprawie  budowy  obwodnicy  miasta
Drezdenka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

uchwala się, co następuje :

§  1.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/160/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia             29
kwietnia 2004 roku w sprawie budowy obwodnicy miasta Drezdenka zmienia się treść        §
4, który otrzymuje brzmienie:

„W ramach III etapu ZDW planuje przystąpić w latach 2007 – 2015 do realizacji obwodnicy
m. Drezdenko po dokonaniu przez Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku:

1) Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Zielonej  Górze  zleca  wykonanie podziałów działek
pod  budowę  obwodnicy  miasta  Drezdenko  wraz  z  wykonaniem  operatów
szacunkowych  dla  działek  przeznaczonych  do  wykupienia  oraz  przygotowaniem
wszystkich  dokumentów  formalno  –  prawnych  niezbędnych  do  zawarcia  aktów
notarialnych.

2) Koszty przedmiotowego zlecenia w całości poniesie Gmina Drezdenko.
3) Gmina  Drezdenko  dokona   nieodpłatnego  przekazania  gruntów  pod  budowę

obwodnicy,  w  tym  pozyskanych  od  osób  fizycznych  na  rzecz  Województwa
Lubuskiego.” 

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

  §  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany w zawartym porozumienie pomiędzy Gminą Drezdenko, a Zarządem

Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, który jest realizatorem budowy obwodnicy dla miasta

Drezdenko, daje nam gwarancje iż wykonanie prac geodezyjnych, szacunków nieruchomości

oraz  przegotowanie  wszystkich  dokumentów  formalno  –  prawnych  wykonane  będzie

sprawnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarząd Dróg Wojewódzkich realizując

wcześniej  podobne  zadnia  posiada  niezbędną  widzę  oraz  doświadczenie  w  nabywaniu

nieruchomości, które pozwoli  nam na szybkie i  sprawne nabycie działek niezbędnych pod

budowę obwodnicy.


