
PROJEKT 

                   Uchwała Nr XIV/92/08 

                                      Rady Powiatu Opolskiego 

                                      z dnia 24 kwietnia 2008 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  przetargowym  nieruchomości 

 

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

powiatowym (Dz .U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592  z późn. zm.), w związku z art.28 ust.1 

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

poz. 2603 z późn. 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 obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy  lata z 

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

 

                                                              § 1 

 

 Wyraża   zgodę na  sprzedaż  w  trybie  przetargowym   nieruchomości gruntowej  ,    

stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Kolonowskiem  przy ul. Arki Bożka 

10, zabudowanej budynkiem wolnostojącym, jednopiętrowym oraz budynkiem garażowo-

gospodarczym,  obejmującej działki  nr 198 i 199 z karty mapy 1 o łącznej powierzchni 

0,0971 ha, zapisane w księdze wieczystej  50569, prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.      

                                                              § 2 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/79/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej. 

  

                                                               § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego . 

 

                                                               § 4  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                              UZASADNIENIE UCHWAŁY  

 
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  przetargowym  nieruchomości 

 

 

 Nieruchomość, będąca przedmiotem uchwały, położona w Kolonowskiem  przy ul. 

Arki Bożka 10, obejmuje działki  nr 198 i 199 z karty mapy 1 o łącznej powierzchni 0,0971 

ha, zapisane w księdze wieczystej  50569,  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.   Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem 

wolnostojącym, jednopiętrowym  oraz budynkiem garażowo-gospodarczym. 

           Przedmiotowa nieruchomość pozostaje w odpłatnym używaniu Caritasu Diecezji 

Opolskiej do końca kwietnia br. 

           Z uwagi na to, że od miesiąca maja br. cała nieruchomość, objęta niniejszą uchwałą, 

będzie wolna  ( pusta ) i przejdzie w bezpośrednie władanie Zarządu Powiatu Opolskiego 

postanowiono przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży. 

           Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości może nastąpić w trybie 

przetargowym, wobec czego  Zarząd Powiatu przygotował projekt niniejszej  uchwały . 

           Uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/79/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. , o której 

mowa w  § 2 niniejszej uchwały , dotyczy sprzedaży lokalu znajdującego  się na I piętrze 

budynku położonego  w Kolonowskiem  przy ul. Arki Bożka 10. Uchwała ta nie została  

zrealizowana. 

 

opracował: 

 

  
 


