
UCHWAŁA NR IV/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Drezdenko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Województwa Lubuskiego darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Drezdenko, położonej w obrębie Niegosław gm. Drezdenko oznaczonej nr 
ewidencyjnym działki 196/5 o pow. 0,0387 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj.- IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi KW Nr GW1K/00027131/0.

2. Darowizna, o której mowa w § 1, następuje w celu uregulowania stanu prawnego - działka znajduje się 
w pasie drogi wojewódzkiej nr 181 relacji: Drezdenko - Wieleń - Czarnków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 518 ze zmianami) nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne,
dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Działka oznaczona nr 196/5 położona w obrębie
Niegosław, gm. Drezdenko leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 relacji: Drezdenko - Wieleń - Czarnków.
W związku z pismem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2014 r., znak:
DN.I.7740.1.9.2014 dotyczącym uregulowania stanu prawnego nieruchomości opisanej wyżej zabudowanej
chodnikiem wybudowanym ze środków własnych Województwa Lubuskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Zielonej Górze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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