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UCHWAŁA NR XL/415/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, 
stanowiącego drogi osiedlowe i inne nieruchomości, położone na terenie Gminy Grodków 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591), § 4 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie zasad 
nabywania zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego. Nr 36, poz. 1163 z późń. zm.) Rada 
Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa Agencji 
Nieruchomości Rolnych, stanowiącego: 

1) Drogi osiedlowe położone na terenie wsi: 

a) Gola Grodkowska – obejmujące działki: 

- Nr 8/1 o pow. 0,1357 ha, 

- Nr 264 o pow. 0,0441 ha, 

- Nr 266 o pow. 0,0133 ha, 

- Nr 270 o pow. 0,0809 ha. 

b) Wierzbnik – obejmujące działki: 

- Nr 612/2 o pow. 0,2771 ha, 

- Nr 37 o pow. 0,6000 ha, 

c) Wójtowice – obejmujące działki: 

- Nr 25 o pow. 0,3000 ha, 

- część działki Nr 11 o pow. 0,0300 ha, 

- część działki Nr 17 o pow. 0,0900 ha, 

d) Osiek Grodkowski – obejmujące działki: 

- Nr 277 o pow. 0,1500 ha, 

- Nr 278 o pow. 0,0019 ha, 

e) Strzegów – obejmujące działki: 

- Nr 273 o pow. 0,2502 ha, 

- Nr 274 o pow. 0.0442 ha, 

f) Jędrzejów – obejmujące działki: 

- Nr 367 o pow. 0,1038 ha, 

- Nr 377 o pow. 0,0228 ha, 

- Nr 383 o pow. 0,0318 ha, 

- część działki Nr 356 o pow. 0,0350 ha, 

g) Gałążczyce – obejmujące działkę: 

- Nr 369 o pow. 0,0639 ha, 

h) Wierzbna – obejmujące działki: 
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- Nr 313 o pow. 0,0703 ha, 

- Nr 40 o pow. 0,0400 ha, 

i) Miasto Grodków – obejmujące działki: 

- Nr 766/7 o pow. 0,0442 ha, 

- Nr 780/5 o pow. 0,0565 ha, 

2) Park położony na terenie wsi: 

a) Kobiela – obejmujące działki: 

- Nr 57/1 o pow. 1,4900 ha, 

- Nr 59 o pow. 0,0030 ha, 

- Nr 60 o pow. 0,4400 ha, 

- Nr 61 o pow. 0,0200 ha. 

- Nr 62 o pow. 0,0200 ha, 

- Nr 63 o pow. 0,7000 ha, 

- Nr 64 o pow. 0,9300 ha, 

- Nr 65 o pow. 0,0600 ha. 

- Nr 66 o pow. 0,0900 ha, 

- Nr 67 o pow. 0,6200 ha. 

§ 2. W zamian za przejęcie przez Gminę Grodków dróg Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy 
w Opolu, określonych w §1 pkt.1, lit. a. do lit. e; na podstawie Umowy o Bezzwrotnej Pomocy Finansowej 
zawartej pomiędzy w/w Agencją, a Gminą Grodków zostaną ustalone warunki bezzwrotnego dofinansowania przez 
Agencję remontu części w/w dróg osiedlowych przejmowanych przez Gminę, określające drogi do remontu, kwotę 
dofinansowania wybranych dróg do remontu w rozbiciu na poszczególne lata. 

§ 3. Mienie opisane w §1 pkt.1, lit.a do lit. e uchwały o łącznej pow. 2,4457 ha, ustala się na łączną wartość - 
366 855,00 zł, (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych). Natomiast mienie 
opisane w §1 pkt. 2 lit. a uchwały o łącznej pow. 4,6700 ha, ustala się na łączną wartość - 140 100,00 zł (słownie: 
sto czterdzieści tysięcy sto złotych). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Grodków. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski


