
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXX/220/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 września 2013 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 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 nieruchomości gruntowej, w  trybie  bezprzetargowym, oznaczonej 

numerem działki 245/152  z karty mapy 5 o powierzchni 0,0013 ha, położonej w obrębie Kępa  gmina 

Łubniany,  zapisanej w księdze wieczystej nr OP1O/00114748/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Opolu, na rzecz właścicieli nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

oznaczonej numerem  działki  238/140 z km.5 obręb Kępa, 

– w celu  poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.   

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie Kępa. 

 

 
Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały oznaczona numerem działki 245/152 z karty 

mapy 5 o powierzchni 0,0013 ha, położona w obrębie Kępa gmina Łubniany stanowi własność 

Powiatu Opolskiego, pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 

Przedmiotowa nieruchomość własnością Powiatu Opolskiego stała się  z mocy prawa, na podstawie  

art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające  ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm ), co zostało stwierdzone w 2006 roku  

decyzją Wojewody Opolskiego. 

W operacie ewidencji gruntów ww. działka oznaczona jest jako użytek dr (droga). 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  działka 245/152 położona jest na 

terenie oznaczonym symbolem 1RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i 

hodowlanych.  

Działka usytuowana jest poza pasem drogowym. Z uwagi na to, że działka 245/152 stanowi pas gruntu 

o długości ok.8,0 m i szerokości ok. 1,6m  nie może być ona zagospodarowana jako odrębna 

nieruchomość.      

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – zarządca nieruchomości  w piśmie z dnia 26 czerwca 

2013 r. Nr ZDP.DT.7430-101/13  poinformował, że działka 245/152 w obrębie Kępa  jest zbędna do 

celów budownictwa drogowego. 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami,  nieruchomość lub jej część może być zbyta  w drodze  bezprzetargowej, jeżeli 

zbycie tej nieruchomości może poprawić  warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej i jeżeli 

sprzedawana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość . 

Z wnioskiem z dnia 12 lipca 2013 r. o kupno ww. działki w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania swojej nieruchomości, przyległej oznaczonej numerem działki 238/140 wystąpił  

właściciel tej nieruchomości Pan Hubert Panek.   

Mając powyższe na uwadze  Zarząd Powiatu Opolskiego uznał przedmiotowy wniosek za 

zasługujący na uwzględnienie i z tego też względu przygotował projekt uchwały.               
 


