
UCHWAŁA NR XXXIV/282/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz 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 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie 
Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 36, poz. 1163 z późn. zm.), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie w formie aktu notarialnego darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy 
Grodków prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie Skarbu Państwa, położonej 
w Grodkowie, obejmującej działkę nr 205/3 o pow. 0,0201 ha, działkę nr 205/4 o pow. 0,0721 ha i działkę nr 208/8 
o pow. 0,3220 ha, zapisanej w Kw. Nr OP1N/00059734/6, oraz prawa własności nieruchomości niezabudowanej, 
stanowiącej mienie Skarbu Państwa, obejmującej działkę nr 208/6 o pow. 0,0802 ha, zapisanej w Kw. Nr 45500, 
będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Grodków, o łącznej wartości szacunkowej 17 491,87 zł, (słownie: 
siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 87/100). 

§ 2. Darowiznę określoną w § 1 przejmuje się nieodpłatnie na cele publiczne Gminy Grodków  związane 
z terenami usługowymi – placem targowym i drogami dojazdowymi do w/w placu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie 
przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski
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