
Uchwała Nr  XXXIX/247/06 

Rady Gminy Santok 

z dnia  26 stycznia 2006r. 

 
 
 
w sprawie : przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomo ści  

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o 

samorządzie gminnym (teks jednolity Dz .U z 2001 roku Nr 142, poz.1591; ze zmianami) 
oraz art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 roku 
Nr 32, poz.191; ze zmianami): 

 
 

u c h w a l a    s i ę, co nast ępuje: 
 
 

§ 1. 

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o przejęcie na mienie komunalne 
Gminy Santok nieruchomości połoŜonych na terenie gminy, po nie istniejącej Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych w Szczecinie, które od wielu lat administrowane są przez 
Gminę Santok: 

 
 

Obręb - CZECHÓW 

dz. nr 61 – pow. 0,49 ha (droga) 
 
 
Obręb - LIPKI WIELKIE  

dz. nr 277/6 – pow. 0,03 ha (droga) 
dz. nr 278/6 – pow. 0,02 ha (droga) 
dz. nr 338 – pow. 0,12 ha (droga) 
dz. nr 341 – pow. 0,05 ha (droga) 
dz. nr 343 – pow. 0,35 ha (droga) 
dz. nr 349 – pow. 0,10 ha (droga) 
dz. nr 352 – pow. 0,49 ha (droga) 
dz. nr 356 – pow. 1,36 ha (droga) 
dz. nr 522/3 – pow. 2,01 ha (droga) 
 
 
Obręb - JANCZEWO  

dz. nr 49 – pow. 1,02 ha (kopaliny) 
dz. nr 78 – pow. 0,41 ha (droga) 
dz. nr 169 – pow. 0,48 ha (droga) 
dz. nr 277 – pow. 0,36 ha (droga) 



Obręb - MĄKOSZYCE 

dz. nr 9 – pow. 0,26 ha (droga) 
dz. nr 15 – pow. 1,13 ha (droga) 
dz. nr 17 – pow. 2,96 ha (droga) 
dz. nr 23 – pow. 0,49 ha (droga) 
dz. nr 28/5 – pow. 0,17 ha (droga) 
dz. nr 44/1 – pow. 0,08 ha (droga) 
 
 
Obręb - LUDZISŁAWICE  

dz. nr 338 – pow. 0,86 ha (droga) 
 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

      Przewodniczący Rady Gminy 

     Tadeusz Boczula 

 
 
 


