
UCHWAŁA NR XIX/130/08 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

                    w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości gruntowych   

 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. 14 ust 3 i 5  

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 zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu 

Opolskiego, położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zabudowanej  budynkiem 

szpitala i obiektami  towarzyszącymi, oznaczonej  nr działki  836/8 z km.11 o powierzchni 

0,6106 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  OP1O/00099752/1  przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Opolu, na  nieruchomość gruntową stanowiącą 

własność Gminy Niemodlin,  położoną w Niemodlinie,  Rynek 52,  zabudowaną budynkiem 

byłej szkoły, obejmującą część  działki 525/1 z km.9 o powierzchni 0,0502 ha , dla której 

prowadzona jest księga wieczysta  nr OP1O/00054987/0  przez Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego w  Opolu, 

- bez obowiązku dokonywania dopłat z tytułu różnej  wartości  nieruchomości zamienianych. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XVII/145/01 z dnia 30 marca 2001r.   w 

sprawie wyrażenia zgody na  oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej i mienia 

ruchomego na rzecz Gminy Niemodlin oraz o zmianie uchwały w sprawie  zobowiązania 

Zarządu Powiatu Opolskiego do podjęcia działań  zmierzających do zapewnienia świadczeń 

medycznych . 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

          § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 


