UCHWAŁA NR XXIV/236/17
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie
miasta Grodkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260), § 4 ust. 2 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
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 36, poz. 1163 ze zm.1)), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta
Grodków przy ul. Otmuchowskiej Nr 9, obejmującej działkę gruntu Nr 205/3 o pow. 0,0380 ha, a m 3,
zapisanej w Kw. OP1N/00038755/6, zabudowanej budynkiem użytkowym – świetlicą, piętrowym, częściowo
podpiwniczonym z poddaszem użytkowym wraz z budynkiem gospodarczym połączonym funkcjonalnie
z częścią pomieszczeń na parterze budynku świetlicy o pow. użytkowej 432,30 m2, o łącznej wartości:
371 000,00 zł, słownie złotych (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy), w tym działki o wartości 37 200,00 zł,
słownie złotych (trzydzieści siedem tysięcy dwieście), przeznaczonej w planie zagospodarowania
przestrzennego na cele nierolne i nieleśne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Demska

1) Dz.

Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r., Nr 32, poz. 448; z 2011 r., Nr 81, poz.1056.
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