
UCHWAŁA NR XIX/127/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zbycia mienia gminnego

Na podstawie § 3 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/53/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 r. w 
sprawie zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania przez Gminę 
Ozimek na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość / Dz. U. 
Woj. Op. z 2015 r. poz. 1653 /, Uchwały Nr XXXVI/303/05 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 
2005r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów przez Burmistrza / Dz. U. Woj. Op. z 2005 
r. Nr 55 poz. 4433 /, i art. 37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / 
Dz.U. z 2015r. poz. 782 /, Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Ozimek:

1) działki nr 2035/401 km2 o powierzchni 0,0200 ha położonej we wsi Schodnia stanowiącej własność Gminy 
Ozimek zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw nr OP1O/00128326/9;

2) działki nr 1855/401 km2 o powierzchni 0,0390 ha położonej we wsi Schodnia stanowiącej własność Gminy 
Ozimek zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw nr OP1O/00093510/1;

3) działek nr 1933/396, 1934/396,2030/396 km2 o łącznej powierzchni 0,3637 ha położonych we wsiSchodnia 
stanowiących własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisanych w 
księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw nr OP1O/00113504/3 zabudowanych piaskownikiem, 
rowem opaskowym o głębokim drenażu;                                                                                                                 
 jako aportu do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Antoniowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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