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1442 
 

UCHWAŁA NR XXIV/150/08 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 26 sierpnia 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie ko-

munalne Gminy Dobiegniew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. W rozdziale 2 Nabywanie nieruchomości 
uchwały Nr XVII/170/04 Rady Miejskiej w Dobie-
gniewie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie okre-
ślenia zasad obrotu nieruchomościami stanowią-
cymi mienie komunalne Gminy Dobiegniew zmie-
nia się: 

- „Nabywanie i zamiana nieruchomości”, 

- w § 5 pkt 2  

„Odpłatne nabycie nieruchomości, któ-
rej cena transakcji przekracza równo-
wartość 50.000,00zł wymaga zgody ra-
dy”, 

- dodaje się pkt 3: 

1. Zamiany nieruchomości dokonuje bur-
mistrz w przypadkach uzasadnionych in-
teresami gminy. 

2. Zamiany nieruchomości dokonuje się, 
w szczególności ze względu na: 

a) zamierzenia inwestycyjne, 

b) konieczności realizacji zadań własnych, 

c) obowiązki wynikające z przepisów szcze-
gółowych, 

d) realizacji innych celów publicznych. 

3. Burmistrz dokonując zamiany nieru-
chomości bierze pod uwagę wartość 
zamienionych nieruchomości, określoną 
przez rzeczoznawcę majątkowego. 

4. Warunki zamiany nieruchomości uw-
zględnia się w drodze rokowań.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Dobiegniewa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Karpiński 
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