
          
                 Uchwała Nr ...................... 
                                      Rady Powiatu Opolskiego 
                                      z dnia ................................  
w sprawie wyra�enia zgody na sprzeda� w trybie  przetargowym  lokalu u�ytkowego  
 
 
 Na podstawie art.12 pkt 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz.1592  z pó�n. zm.), w zwi�zku z art.28 ust.1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2004 r.  Nr 261,  

poz. 2603 z pó�n. zm.) oraz   zgodnie  z  § 5 Uchwały  Rady  Powiatu  Opolskiego Nr 

XII/86/2000  z dnia  30 czerwca  2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia  i obci��ania 

nieruchomo�ci oraz ich wydzier�awiania lub wynajmowania na okres dłu�szy ni� trzy  lata 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co nast�puje :  

                                                              § 1 

 

Wyra�a    zgod� na  sprzeda�  w  trybie  przetargu ograniczonego, na rzecz osób 

fizycznych lub prawnych wykonuj�cych �wiadczenia zdrowotne,  lokalu u�ytkowego 

stanowi�cego własno�� Powiatu Opolskiego, znajduj�cego si� na parterze budynku,  

składaj�cego si� z siedmiu  pomieszcze� o ł�cznej powierzchni 76,50m2 wraz  z udziałem w 

cz��ciach wspólnych budynku  i gruntu  oznaczonego  numerami  działek  1002/115 i 

1004/115  z km.3 o ł�cznej powierzchni 0,0620ha, obr�bu �elazna, gmina D�browa, 

zapisanych w ksi�dze wieczystej Nr 98971, prowadzonej przez Wydział Ksi�g Wieczystych 

S�du Rejonowego w  Opolu,  

z przeznaczeniem na   �wiadczenie w tym lokalu  usług medycznych, w tym w szczególno�ci 

w zakresie  podstawowej opieki  zdrowotnej.  

  
                                                               § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Opolskiego . 
 
                                                               § 3  
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

  

 



   

                      UZASADNIENIE UCHWAŁY  
 

w sprawie wyra�enia zgody na sprzeda�, w trybie  przetargu ograniczonego,   lokalu 

u�ytkowego, znajduj�cego si� w budynku  przy ul. Opolskiej 60 w �elaznej. 

 

 Nieruchomo�� gruntowa zabudowana budynkiem  O�rodka Zdrowia w �elaznej, przy 

ul. Opolskiej 60, gmina D�browa, stanowi własno�� Powiatu Opolskiego  w 4.958/10000 

cz��ci tej nieruchomo�ci. Powiat  jest wła�cicielem lokalu u�ytkowego mieszcz�cego si� na 

parterze budynku. Na pierwszym pi�trze budynku znajduje si� lokal mieszkalny, stanowi�cy 

odr�bn� własno�� osoby fizycznej. 

 Przedmiotem uchwały jest jeden lokal u�ytkowy, znajduj�cy si� w budynku opisanym 

wy�ej  wraz  z udziałem w cz��ciach wspólnych budynku  i gruntu,   oznaczonego  numerami  

działek  1002/115 i 1004/115  z km.3 o ł�cznej powierzchni 0,0620ha, obr�bu �elazna.   

Lokal składa si� z siedmiu  pomieszcze� o ł�cznej powierzchni 76,50m2  i jest przeznaczony 

na  �wiadczenie w tym lokalu  usług medycznych, w tym w szczególno�ci w zakresie  

podstawowej opieki  zdrowotnej . 

W lokalu tym, przez jego dzier�aw�,  obecnie �wiadczone s� usługi medyczne w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej . 

Umowa dzier�awy lokalu u�ytkowego, wygasa z dniem 31.12.2008r.  

 Przetargowa sprzeda� lokalu u�ytkowego mogłaby jedynie nast�pi� na rzecz osób 

fizycznych lub prawnych wykonuj�cych �wiadczenia zdrowotne. 

   Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami sprzeda�  lokalu mo�e nast�pi� w trybie 

przetargowym, wobec czego  Zarz�d Powiatu przygotował projekt niniejszej  uchwały  . 

   

             

opracował: 

 

 

 

 

 

 

  


