
Uchwała Nr VI/43/19 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  lokalu mieszkalnego w Opolu 

 

 

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

(Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr XII/86/00 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, (zm. uchwałą 

XVII/121/04 – opubl.  Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 66 poz. 1750, zm. uchwałą IX/49/07 – opubl.  

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 87 poz. 2738),  Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Wyraża zgodę na odpłatne nabycie przez Powiat Opolski prawa własności lokalu mieszkalnego nr 16 

o powierzchni 63,66 m
2
 znajdującego się w budynku przy ul. Przylesie 8 w Opolu, stanowiącego 

odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta  OP1O/00136525/3  przez Sąd 

Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 

78/10.000 części w prawie współwłasności wspólnych części budynków i gruntu oznaczonego  

numerami działek : 1/2, 1/3 z km. 27,  45/53 z km. 31 o łącznej powierzchni 1,6371 ha położonych w 

Opolu, obręb Półwieś, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr OP1O/00102161/6 -  z  

przeznaczeniem na  utworzenie mieszkania chronionego w ramach realizacji Projektu pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-  wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. Właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 16 w Opolu przy ul. 

Przylesie nr 8  przysługuje prawo wyłącznego korzystania z balkonu nr 8/16 o powierzchni 7,99m
2 

, 

miejsca postojowego
 
nr 7 oraz komórki lokatorskiej nr K5 w budynku w którym znajduje się lokal 

mieszkalny . 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 

 

 

 

 


