PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXIII/223/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny

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. ) i art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
późn. zm. ), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na zbycie w formie darowizny,

na rzecz Gminy Łubniany

nieruchomości

gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, oznaczonej numerem działki 332/9 z
karty mapy 2 o powierzchni 0,1569 ha, położonej w Łubnianach, zapisanej w księdze wieczystej
nr OP1O/00114748/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
- z przeznaczeniem na cel publiczny, budowa miejsc postojowych, stworzenie ciągu pieszojezdnego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny

Działka nr 332/9 z karty mapy 2 o powierzchni 0,1569 ha ( przed podziałem działka nr 332/3),
położona w Łubnianach z dniem 1 stycznia 1999 roku stała się z mocy prawa własnością
Powiatu Opolskiego, co zostało stwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego. Powołana wyżej
działka, położona jest w obrębie Łubniany

wzdłuż pasa drogi powiatowej nr 1703 O o

nazwie Opole - Łubniany .
Przedmiotem darowizny jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1569 ha,
wydzielona z opisanej wyżej drogi powiatowej.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
ZD.DT.7430/59/2010

w piśmie z dnia

poinformował, że teren objęty darowizną

18 sierpnia 2010r.Nr
jest zbędny do celów

drogowych, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem drogi powiatowej nr 1703 Opole –
Łubniany.
Nieruchomość ta zlokalizowana w obrębie kościoła parafialnego w Łubnianach .
Nieodpłatnym przejęciem nieruchomości zainteresowana jest Gmina Łubniany, która zamierza
wyżej opisany teren

zagospodarować na cel publiczny, budowa miejsc postojowych

wkomponowanych w architekturę zieleni i stworzenie ciągu pieszo-jezdnego, co poprawi wygląd
nieruchomości okalającej kościół.
Ponadto należy podkreślić, że przekazanie nieruchomości Gminie, pozwoli

na

uporządkowanie własności terenu drogi powiatowej w miejscowości Łubniany.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował projekt niniejszej
uchwały w sprawie darowizny na cele publiczne w/w nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Łubniany.

