
UCHWAŁA NR XIX/158/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 25 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774;  zm.: 
poz. 1777, z 2016 r. poz. 65) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki w drodze umowy sprzedaży, prawa 
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czarnowąsach, oznaczonej jako działki  numer 
698/68, 700/68 arkusz mapy 8, o łącznej powierzchni 0.3671 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi 
księgę wieczystą nr OP1O/00028949/1.

2. Nieruchomość ta nabywana jest z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego typu „Orlik” w ramach 
realizacji zadań własnych gminy w zakresie celu publicznego - budowa i utrzymywanie obiektów sportowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/158/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze notarialnej umowy sprzedaży  
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły, oznaczonej jako działki numer 698/68 i 700/68, 
położone w Czarnowąsach. Wartość tej nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 15 
lutego 2016 roku określona została na kwotę 439 620,- złotych, a ustalona w drodze negocjacji cena   wynosi 
404 000,- złotych.

Zgodnie z § 4 ust. 2 punkt 1 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 
października 2011 r. nr XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1476), nabycie nieruchomości o 
cenie sprzedaży przekraczającej 50 000,- złotych, wyłączone  zostało z kompetencji Wójta Gminy określonych 
tym aktem prawnym.
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