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Uchwała Nr XXX/219/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Popielów wynoszących 352/3000 
w nieruchomości składającej się z działek nr: 32/3 km.1, 345 km.2, 368/1 km.1, 368/2 km.2, 511/2 km.3 

obręb Kurznie 

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 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Popielów 
z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres 
dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 73, poz. 1898 z 29 września 2008 r. 
z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zbycie udziałów Gminy Popielów wynoszących 352/3000 w nieruchomości 
składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 32/3 km.1 o pow. 1,9800 ha niezabudowana, 345 km.2 
o pow. 4,3800 ha niezabudowana, 368/1 km.2 o pow. 0,3000 ha niezabudowana, 368/2 km.2 o pow. 0,2500 ha 
zabudowana budynkami i budowlami gospodarstwa rolnego, 511/2 km.3 o pow. 0,8800 ha niezabudowana 
obręb Kurznie, zapisanych w KW nr OP1B/00004144/1. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Opracował – Referat BOS 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie  

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z zamiarem zbycia udziałów Gminy 
Popielów w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr OP1B/00004144/1. Gmina Popielów stała 
się właścicielem udziałów w wyniku postępowania sądowego za zaległości podatkowe. Wójt Gminy 
Popielów w przypadku zbycia nieruchomości, których cena jest wyższa od 5000,00 zł, musi uzyskać zgodę 
Rady Gminy Popielów na jej zbycie.
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