
UCHWAŁA NR XXIV/191/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 
2016r. poz. 446, zm.: poz. 1579) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774; zm.: poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, 
poz. 1579), a także w oparciu o przepis § 8 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 
sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń 
Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011r. Nr 125, poz. 1475; zm.: Nr 125, poz. 1476), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki,
to jest:

1) nieruchomości w postaci odrębnych lokali mieszkalnych umiejscowionych w budynku mieszkalno-usługowym 
usytuowanym w Czarnowąsach na działce nr: 51, a.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy ul. Plac Klasztorny 8, 
oznaczonych numerami 1, 3 i 6, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, objętych księgą 
wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: 
OP1O/00034154/6;

2) nieruchomości w postaci odrębnych lokali mieszkalnych umiejscowionych w budynku mieszkalnym 
usytuowanym w Czarnowąsach na działce nr: 52, a.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy ul. Plac Klasztorny 10-14, 
oznaczonych numerami 10/3, 12/1, 12/3, 12/4, 14/1, 14/3, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości 
wspólnej, objętych księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
o numerze: OP1O/00034154/6;

3) nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego umiejscowionego w budynku mieszkalnym usytuowanym w 
Czarnowąsach, na działce nr: 626/71, k.m.: 8, obręb Czarnowąsy, przy ul. Jakuba Kani 3-5, oznaczonego 
numerem 3/2, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, objętego księgą wieczystą 
urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze:  KW OP1O/00144699/2;

4) nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego umiejscowionego w budynku mieszkalnym usytuowanym w 
Czarnowąsach, na działce nr: 626/71, k.m.: 8, obręb Czarnowąsy, przy ul. Jakuba Kani 3-5, oznaczonego 
numerem 3/4, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, objętego księgą wieczystą 
urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze:  KW OP1O/00144698/5;

5) nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego umiejscowionego w budynku mieszkalnym usytuowanym w 
Czarnowąsach, na działce nr: 626/71, k.m.: 8, obręb Czarnowąsy, przy ul. Jakuba Kani 3-5, oznaczonego 
numerem 5/1, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, objętego księgą wieczystą 
urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze:  KW OP1O/00144696/1;

6) nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego umiejscowionego w budynku mieszkalnym usytuowanym w 
Czarnowąsach, na działce nr: 626/71, k.m.: 8, obręb Czarnowąsy, przy ul. Jakuba Kani 3-5, oznaczonego 
numerem 5/3, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, objętego księgą wieczystą 
urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze:  KW OP1O/00144697/8;

7) nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym 
usytuowanym w Czarnowąsach na działce nr: 223/73, a.m.: 8, obręb Czarnowąsy, przy                                      
ul. Dworcowej 1, oznaczonego numerem 4, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, 
objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: 
OP1O/00093595/0;

8) nieruchomości w postaci odrębnych lokali mieszkalnych umiejscowionych w budynku mieszkalno-usługowym 
usytuowanym w Czarnowąsach, na działce nr 618/75, a.m.: 8, obręb Czarnowąsy przy                           ul. 
Dworcowej 5, oznaczonych numerami 1 i 3, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, 
objętych księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: 
OP1O/00105898/2;
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9) nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego umiejscowionego w budynku mieszkalnym usytuowanym w 
Czarnowąsach na działce nr 392/151, k.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy                                           ul. 
Dworcowej 9, oznaczonego numerem 1, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, objętego 
księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: KW 
OP1O/00146910/2;

10) nieruchomości w postaci lokali mieszkalnych umiejscowionych w budynku mieszkalnym położonym w 
Czarnowąsach na działce nr: 342/102, a.m.: 3, obręb Czarnowąsy, przy ul. Wolności 19, oznaczonych 
numerami 3, 4 i 5, wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, objętych księgą wieczystą 
urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: OP1O/00140473/4;

11) nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowąsach obejmującej działki gruntu nr: 1755/80 i                nr: 
1756/80, a.m.: 3, obręb Czarnowąsy, objęte księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział 
VI Ksiąg Wieczystych o numerze OP1O/00034154/6;

12) nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowąsach obejmującej działkę gruntu nr 2718/83,                   a.m.: 
3, obręb Czarnowąsy, objętą księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych o numerze OP1O/00074824/6;

13) nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowąsach obejmującej działki gruntu nr: 677/143 i               nr: 
1895/141, a.m.: 2, obręb Czarnowąsy, objęte księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze OP1O/00095304/8;

14) nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Czarnowąsach obejmującej działkę gruntu                                 nr 
1900/182, a.m.: 2, obręb Czarnowąsy, objętą księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze OP1O/00001779/3;

15) nieruchomości w postaci odrębnego lokalu użytkowego umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym 
położonym w Czarnowąsach, na działce nr 51, a.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy ul. Plac Klasztorny 8, 
oznaczonego jako lokal użytkowo-gospodarczy A-Piwnica wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości 
wspólnej, objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
o numerze OP1O/00034154/6;

16) nieruchomości w postaci lokalu użytkowego umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym 
położonym w Czarnowąsach, na działce nr: 51, a.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy ul. Plac Klasztorny 8, 
oznaczonego jako lokal użytkowo-gospodarczy B-Piwnica wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości 
wspólnej, objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
o numerze OP1O/00034154/6;

17) nieruchomości w postaci lokalu użytkowego umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym 
położonym w Czarnowąsach na działce nr: 51, a.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy ul. Plac Klasztorny 8, 
oznaczonego jako lokal użytkowo-techniczny C-Piwnica wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości 
wspólnej, objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
o numerze OP1O/00034154/6;

18) nieruchomości w postaci lokalu użytkowego umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym 
położonym w Czarnowąsach, na działce nr: 51, a.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy ul. Plac Klasztorny 8, 
oznaczonego jako lokal użytkowo-usługowy Biblioteka wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości 
wspólnej, objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
o numerze OP1O/00034154/6;

19) nieruchomości w postaci lokalu użytkowego umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym 
usytuowanym w Czarnowąsach na działce nr: 51, a.m.: 9, obręb Czarnowąsy, przy ul. Plac                   
Klasztorny 8, oznaczonego jako lokal użytkowo-usługowy Filia Urzędu Pocztowego wraz z przynależnymi 
udziałami w nieruchomości wspólnej, objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze OP1O/00034154/6;

20) nieruchomości w postaci lokalu użytkowo umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym położonym 
w Czarnowąsach, na działce nr: 223/73, a.m.: 8, obręb Czarnowąsy, przy ul. Dworcowej 1, oznaczonego jako 
lokal usługowo-użytkowy Ośrodek Zdrowia wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, 
objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze 
OP1O/00093595/0;
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21) nieruchomości w postaci lokalu użytkowego umiejscowionego w budynku mieszkalno-usługowym 
położonym w Czarnowąsach, na działce nr: 618/75, a.m.: 8, obręb Czarnowąsy, przy ul. Dworcowej 5, 
oznaczonego jako lokal użytkowy Apteka wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej, 
objętego księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze 
OP1O/00105898/2;

22) nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowąsach obejmującej działkę gruntu nr 620/75,                   a.m.: 
8, obręb Czarnowąsy, przy ul. Dworcowej 5, objętej księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: OP1O/00093531/4;

23) nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu nr: 84 oraz nr: 397/85, k.m. 9, obręb Czarnowąsy, objętą 
księgą wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: 
OP1O/00082958/3;

24) nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu nr: 383/33, k.m. 9, obręb Czarnowąsy, objętą księgą 
wieczystą urządzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o numerze: 
OP1O/00034154/6;  na rzecz spółki komunalnej Gminy Dobrzeń Wielki, to jest na rzecz PROWOD Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach, bez zachowania obowiązku dokonania sprzedaży 
w drodze przetargu, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te Spółkę zadań własnych Gminy Dobrzeń 
Wielki określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
polegających na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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