
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XLV/319/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 18 października 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa  nieruchomości 

zabudowanej  położonej w Chróścinie   
 

 

Na podstawie art. 12  pkt 8 lit. a  ustawy z dnia   5   czerwca  1998 r.  o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995  z  późn.  zm.) oraz  art. 13 ust. 1  ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r.  poz.121 z 

późn. zm.),  Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:   

 

§ 1 

 

Wyraża zgodę na  oddanie w użyczenie  na rzecz Gminy Dąbrowa na okres 10 lat nieruchomości 

położonej w Chróścinie  przy ul. Niemodlińskiej 39, gmina Dąbrowa, obejmującej grunt: 

 

1) oznaczony numerem działki 341/8 z km. 5 o powierzchni 0,4218 ha wraz z  usytuowanymi na 

nim obiektami szkolnymi byłego Zespołu Szkół w Chróścinie , 

2) stanowiący część działki zadrzewionej o numerze 342/8 z km. 5 o powierzchni 1,7321 ha 

oznaczonej użytkiem Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione 

 

- z przeznaczeniem  na cele społeczne, umieszczenie w zabudowaniach poszkolnych  siedziby 

Gminnego Ośrodka Kultury.    

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00099019/1 przez Sąd Rejonowy 

w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych.  

 

§ 2 

 

Wykonanie  uchwały  powierza się  Zarządowi   Powiatu Opolskiego.                                                           

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

  



  PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w 

użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa  nieruchomości zabudowanej położonej w Chróścinie. 
 

 

 Nieruchomość  będąca przedmiotem uchwały oznaczona numerami działek  działki 341/8 i 

342/8 z km. 5  stanowi własność Powiatu Opolskiego dotychczas pozostawała w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół  w Chróścinie.  

Do zasobu Powiatu została przejęta z dniem 31.08.2018r., w związku z podjętą  uchwałą Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 19 maja 2016r. o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2018r. Zespołu Szkół w 

Chróścinie.  

Wyżej wymienione działki  powstały z podziału geodezyjnego działki 283/8 o powierzchni 2,5601ha.   

Na terenie działki 341/8 znajdują się dwa obiekty szkolne: 

- budynek główny szkoły, dwukondygnacyjny, wolnostojący, w kształcie litery T o powierzchni 

użytkowej 726,40m
2
, 

- budynek świetlicy szkolnej, wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchni   

  użytkowej 125m
2
, w budynku tym znajduje się świetlica i pomieszczenia gospodarcze. 

Działka nr 342/8  posiada powierzchnię 2,1383 ha, jest niezabudowana i w części zadrzewiona. 

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość obejmująca grunt oznaczony numerem działki 341/8 z km. 

5 o powierzchni 0,4218 ha wraz z  usytuowanymi na nim obiektami szkolnymi byłego Zespołu Szkół 

w Chróścinie oraz stanowiący część działki zadrzewionej o numerze 342/8 z km. 5 o powierzchni 

1,7321 ha oznaczonej użytkiem Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione.  

W operacie ewidencji gruntów  działka numer 341/8  oznaczona jest jako  Bi- inne tereny 

zabudowane, działka nr 342/8 z km. 5 oznaczona jest użytkiem Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione  

o powierzchni 1,7321 ha oraz Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane  o powierzchni 0,4218 ha. 

Gmina Dąbrowa dla tego terenu nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w 

obowiązującym studium działka 341/8 położona jest na terenie  zabudowy usługowej. 

Podjęcie procedury użyczenia  nieruchomości  nastąpiło w związku z wnioskiem   Wójta 

Gminy Dąbrowa o przejęcie wyżej opisanej nieruchomości w użyczenie,  z przeznaczeniem  na cele 

społeczne (Dom Kultury oraz siedzibę stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) .  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu.   

 Wobec powyższego został przygotowany projekt niniejszej uchwały.    
 


