
                                Projekt 

   Uchwała Nr XXXV/260/14 

                                      Rady Powiatu Opolskiego 

                                      z dnia 20 marca 2014 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 z późn. zm.)   w związku z art. 28 ust. 

1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( tekst jednolity 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 2004r. Nr 

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

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

§ 1 

Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej  położonej w 

Kotorzu Małym, gmina Turawa,  oznaczonej numerami działek: 

1936/229 z karty mapy 1 o powierzchni 0,0041 ha  

2305/229 z karty mapy 1 o powierzchni 0,0413 ha  

stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr 

OP1O/00101771/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu . 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego . 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

  

 

 

 

 



                            UZASADNIENIE UCHWAŁY  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż   nieruchomości gruntowej 

 
   Nieruchomość  gruntowa będąca przedmiotem uchwały oznaczona  numerami działek: 

1936/229 z karty mapy 1 o powierzchni 0,0041 ha  

2305/229 z karty mapy 1 o powierzchni 0,0413 ha  

położona jest w Kotorzu Małym, gmina Turawa. Własnością Powiatu Opolskiego stała się na  

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

reformujące administrację publiczną,  co zostało stwierdzone w 2000 r. decyzją Wojewody 

Opolskiego. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00101771/8   

przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych . 

Działki objęte ww. uchwałą  pozostają w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu. 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. 

 W operacie ewidencji gruntów działka 1936/229  oznaczona jest jako użytek dr (drogi) 

działka  2305/229 Bi (inne tereny zabudowane). 

Gmina Turawa dla terenu obejmującego ww. działki  nie posiada  aktualnego miejscowego 

planu  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa  działki te położone są na terenie  

zabudowy usługowej.  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż takich nieruchomości  może nastąpić w 

trybie przetargowym.  

  Mając powyższe na uwadze przygotowany został  projekt  niniejszej uchwały.  

opracował: 

Tadeusz Dziubałtowski 

  
  

  

 

      

   

 
 


