
  PROJEKT 

Uchwała Nr VI/34/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 19 marca 2015 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 2014 r. poz. 518 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 

Tułowicach przy ul. Zamkowej,  oznaczonej numerem działki 633/6  z karty mapy 2 o powierzchni 

0,0014 ha obręb Tułowice,  gmina Tułowice, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, zapisanej w 

księdze wieczystej nr OP1O/00098137/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu . 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż   nieruchomości gruntowej 
 

Nieruchomość  gruntowa oznaczona numerem działki 633/6 z karty mapy 2 o powierzchni 

0,0014 ha obręb Tułowice, będąca przedmiotem uchwały stanowi składnik zasobu nieruchomości 

Powiatu Opolskiego, pozostaje w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Tułowicach. Dla nieruchomości 

prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00098137/7  przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

Powiat Opolski stał się właścicielem nieruchomości 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 2000 r. decyzją Wojewody Opolskiego. 

Działka 633/6  w operacie ewidencji gruntów  i budynków oznaczona jest jako użytek  Ba 

(tereny przemysłowe). Na działce  znajduje się urządzenie do przesyłu energii elektrycznej - stacja 

transformatorowa należąca do Spółki TAURON DYSTRYBUCJA, która podjęła działania związane z 

likwidacją tej  budowli.  Na wniosek Spółki  została wydana decyzja Starosty Opolskiego z dnia 27 

stycznia 2015 r. nr WB.6741.12.70.2014.RK udzielająca pozwolenia na rozbiórkę tej stacji 

transformatorowej. 

Działka nr 633/6 graniczy w całości z działką  nr 633/7 o powierzchni 0,2386 ha stanowiącą 

własność Powiatu Opolskiego, w stosunku do której Rada Powiatu Opolskiego uchwałą nr 

XXXII/232/13 z dnia 29 listopada 2013 r. wyraziła zgodę na jej sprzedaż w trybie przetargowym. Po 

przeprowadzeniu przez Spółkę Tauron  rozbiórki stacji transformatorowej podjęte zostaną czynności 

związane ze sprzedażą ww. działki jako jednej nieruchomości. 

Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej, wobec czego została objęta zamiarem jej 

sprzedaży (po zlikwidowaniu stacji trafo) wraz z działką 633/7 jako jedna nieruchomość. 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Gminy Tułowice nr X/80/03 z dnia 23.10.2003 r.  działka 633/6  położona jest na terenie oznaczonym 

symbolem 169 MW, UR, EE – tereny przeznaczone pod zabudowę niską i średniowysoką, mieszkalną 

wielorodzinną zabudowę usług i rzemiosła oraz pod obiekty i urządzenia elektroenergetyki. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach  – zarządca nieruchomości będącej przedmiotem 

niniejszej uchwały w piśmie z dnia 3 lutego 2015 r.  DG.220.1.2015.JM  poinformował, że działka 

633/6 w obrębie Tułowice stała się zbędna  dla szkoły.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż tej nieruchomości  może nastąpić w trybie 

przetargowym.  

  Mając powyższe na uwadze przygotowany został  projekt  niniejszej uchwały.   

 

  

  

 

      

 

 


