
  PROJEKT 

Uchwała Nr XI/77/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 października 2011 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 2001 r. 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 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz zgodnie  

z  § 5   uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 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 – opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. 

Nr 66 poz. 1750, zm. uchwałą IX/49/07 – opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 87 

poz. 2738), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje :  

 

§ 1 

 

Wyraża  zgodę na sprzedaż  w  trybie  przetargowym  nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Chmielowicach gmina Komprachcice, 

oznaczonej numerem  działki  700/127 z karty mapy 1 o powierzchni  0,0095 ha, zapisanej  w księdze 

wieczystej nr OP1O/00131093/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  

Opolu.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

  

§ 3 

 

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 Chmielowicach, gmina 

Komprachcice  oznaczona jest numerem  działki    700/127  z karty mapy 1 o powierzchni  0,0095 ha,   

zapisanej  w księdze wieczystej nr  OP1O/00131093/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w  Opolu.  

Działka 700/127 stanowi  zasób nieruchomości Powiatu Opolskiego  i  pozostaje w  trwałym zarządzie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Na działce będącej przedmiotem uchwały usytuowany jest obiekt handlowy o konstrukcji rozbieralnej, 

będący własnością osoby fizycznej. Działka pozostaje w odpłatnym używaniu  właściciela tego 

obiektu handlowego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej za zgodą Zarządu Powiatu Opolskiego, 

pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, a właścicielem obiektu - na okres do dnia 28 lutego 

2030r 

Dyrektor ZDP w Opolu  złożył oświadczenie o zbędności opisanej wyżej nieruchomości dla jednostki. 

Wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Zarządowi Dróg Publicznych do nieruchomości 

nastąpi po uzyskaniu zgody Rady Powiatu Opolskiego na sprzedaż tej nieruchomości. 

Zgodnie z art. 46 ust. 3   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wygaśnięcie trwałego zarządu jest równoznaczne z 

wypowiedzeniem umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, jeżeli nieruchomość, w stosunku do której wygasł trwały zarząd, była wynajęta, 

wydzierżawiona lub użyczona.  

W operacie ewidencji gruntów i budynków działka 700/127 stanowi użytek „Bi” – inne tereny 

zabudowane. 

W miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice – Żerkowice    

nieruchomość objęta niniejszą uchwałą położona  jest na terenie oznaczonym symbolem 

KZ -ulice zbiorcze, istniejące w ciągach dróg powiatowych.     

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości może 

nastąpić w trybie przetargowym.  

Mając powyższe na uwadze   przygotowany  został   projekt  niniejszej  uchwały. 

 


