
Uchwała Nr XVII/122/12 
Rady Gminy Santok                           

                                               z dnia  22.03.2012r. 
 
w sprawie : przejęcia nieruchomości  na mienie komunalne Gminy Santok .   
                
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym- 
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.) 

Uchwala się , co następuje: 
§ 1 

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o komunalizację mienia będącego w 
użytkowaniu  Gminy Santok -  stanowiącego  drogi. 
 
Obręb Lipki Wielkie 
-dz. 343 o pow. 0,35 ha –droga kat. gminnej Nr 004611F  
-dz.349 o pow. 0,10 ha – droga kat. gminnej Nr 004614F 
-dz.341 o pow.0,05 ha 
-dz.356 o pow.1,36 ha 
Obręb Mąkoszyce 
-dz. 15 o pow. 1,13 ha 
-dz. 17 o pow. 2,96 ha – droga kat. gminnej Nr 004601 F 
Obręb Czechów 
-dz. 61 o pow. 0,49 ha 
Obręb Ludzisławice 
-dz. 338 o pow. 0,86 ha –droga kat. gminnej Nr 004602F 
-dz.350/1 o pow. 1,0568 ha – droga kat. gminnej Nr 004602F 
Obręb Wawrów 
-dz.5/70 o pow. 1,30 ha – droga kat. gminnej Nr 004606 F 
Obręb Stare Polichno 
-dz.411/2 o pow. 0,2364 ha  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Przewodniczący 
                       Rady Gminy Santok 

 
Honorata Brzytwa 

Uzasadnienie: 
W związku z prowadzonym procesem regulowania spraw własnościowych gminy Santok , 
wskazane jest wystąpienie do Wojewody o komunalizację  wymienionych  nieruchomości 
,sklasyfikowanych jako drogi, które stanowią własność Skarbu Państwa a są w użytkowaniu 
Gminy Santok 
Starostwo Powiatowe w Gorzowie w swoim piśmie z dnia 08.12.2011.roku zaopiniowało 
pozytywnie złożenie wniosku do Wojewody Lubuskiego o komunalizacje w/w nieruchomości, 
które związane są z wykonywaniem zadań własnych gminy. 


