UCHWAŁA NR LXVIII/698/10
Rady Miasta Opola
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Opola na prawach powiatu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,
nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172,
poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180,
poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420; nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603, zm. nr 281, poz. 2782; zm. z 2005 r. nr 130, poz. 1087, nr 169,
poz. 1420, nr 175, poz. 1459; z 2006 r. nr 104, poz. 708, nr 220, poz. 1600,
nr 220, poz. 1601; z 2007 r. nr 69, poz. 468, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 59,
poz. 369, nr 220, poz. 1412; z 2009 r. nr 19, poz. 100, nr 42, poz. 335
i 340, nr 98, poz. 817, nr 161, poz. 1279 i 1281, nr 206, poz. 1590; z 2010 r.
nr 28, poz. 146, nr 47, poz. 278) – Rada Miasta Opola postanawia:
§1

Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny przez Gminę Opole na rzecz
Miasta Opola na prawach powiatu prawa własności nieruchomości gruntowej
oznaczonej
nr
działki
101/2
karta
mapy
42
–
obręb
Opole
o powierzchni 0,0972 ha, wchodzącej w pas drogowy drogi powiatowej
o nr 1703 O – ulicy Sienkiewicza i stanowiącej parking ogólnodostępny.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

