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UCHWAŁA NR XXXIX/277/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1 Wyraża zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Ozimek nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, oznaczonej numerem działki 396/2 o powierzchni 0,0620 ha z karty 
mapy 7 położonej w obrębie Ozimek gmina Ozimek-Miasto, objętej księgą wieczystą OP1O/00135854/1 

-  z przeznaczeniem na cele związane z realizacją ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ozimek 
do Schodni Nowej i Schodni w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej, z odejściem do ul. Opolskiej 
(do skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park&Bike&Ride z tablicą 
interaktywną i miejscami postojowymi dla samochodów oraz wiatą rowerową. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi  Powiatu Opolskiego. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej w formie darowizny 

 
 
 Nieruchomość oznaczona numerem działki 396/2 o powierzchni 0,0620 ha z karty mapy 7 
położona w obrębie Ozimek gmina Ozimek-Miasto, objęta księgą wieczystą OP1O/00135854/1, 
stanowi własność Powiatu Opolskiego w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 
Pismem nr SD.411.143.1.2021.KK z dnia 18 października 2021r. uzupełnionym pismem 
nr SD.411.143.2.2021.KK z dnia 14 stycznia 2022r., jednostka ta wystąpiła z wnioskiem 
wygaśnięcie trwałego zarządu do wyżej opisanej nieruchomości określonej przez nią jako jej 
zbędnej dla celów drogowych i poinformowała, że wskazana nieruchomość znajduje się poza 
pasem drogi powiatowej Nr 1712 O.  

O nieodpłatne przejęcie przedmiotowej nieruchomości (pismem z dnia 12 października 
2020r. oraz z dnia 22 grudnia 2021r.) wystąpił Burmistrz Ozimka, z przeznaczeniem na cele 
związane z realizacją ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodni Nowej 
i Schodni w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej, z odejściem do ul. Opolskiej (do skrzyżowania 
z ul. Piotra Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park&Bike&Ride z tablicą interaktywną 
i miejscami postojowymi dla samochodów oraz wiatą rowerową. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 396/2 przeznaczona jest 
pod teren dróg publicznych klasy zbiorczej, natomiast w operacie ewidencji gruntów działka 
ta oznaczona jest użytkiem dr o powierzchni 0,0620 ha. 

Zarząd Powiatu Opolskiego, rozstrzygając sprawę Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021r. przychylił się do wniosku Gminy Ozimek 
w zakresie nieodpłatnego przekazania na jej rzecz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
działki 396/2 położonej w Ozimku, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego. 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Rolnictwa 

  

Tadeusz  Dziubałtowski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

 

  

Henryk Lakwa 
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