
  

Uchwała Nr XXXII/234/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  w trybie  bezprzetargowym  lokalu mieszkalnego 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595  z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 i art. 37 

ust. 2  pkt 2 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  na rzecz Gminy Prószków, w  trybie  bezprzetargowym lokalu 

mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Powiatu Opolskiego, znajdującego się na I piętrze  

budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie, składającego się z  2 pokoi, w tym jeden z 

aneksem kuchennym, łazienki z wc i garderoby o łącznej powierzchni 55,41m
2
 oraz jednego 

pomieszczenia przynależnego (piwnica) o powierzchni 6,75 m
2
 wraz z udziałem 970/10.000 

części wspólnej budynku i w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji 

gruntów i budynków nr 1127 z km. 8 o powierzchni 0,4010 ha obręb Prószków, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta  OP1O/00103493/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Opolu. 

Nieruchomość (obejmująca opisany wyżej lokal mieszkalny) pozostaje w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół w Prószkowie  i wpisana jest do rejestru zabytków, w tym budynek główny 

pod numerem A.t.III-2097/84 (dawny zajazd) oraz grunt zlokalizowany w granicach  

chronionego zabytkowego założenia parkowego pod numerem 81/83 (park). 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 

   

 

 

 

 



  

 

 

 

 


