
  

UCHWAŁA NR XXXVII/289/2018 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zdzieszowice 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 11, art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 1 ust. 3 zasad nabycia, 
zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Powiatu Krapkowickiego, stanowiących 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/198/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  
21 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Krapkowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 
na okres dłuższy niż trzy lata, uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Powiat Krapkowicki darowizny na rzecz Gminy 
Zdzieszowice nieruchomości: 
1) położonej w Jasionej, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, oznaczonej  

w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 336 z mapy 1 o powierzchni 0,1067 
ha, dla której prowadzona jest  księga wieczysta OP1K/00053940/8 z przeznaczeniem na drogi 
publiczne; 

2) położonej w Jasionej, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, oznaczonej  
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 659 z mapy 1 o powierzchni 0,0561 
ha, oraz położonej w Żyrowej, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11/2 z mapy 5 o powierzchni 0,4839 
ha, dla których prowadzona jest  księga wieczysta OP1K/00037645/2, z przeznaczeniem na drogi 
publiczne; 

3) położonej w Krępnej, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 864 z mapy 8 o powierzchni 0,7400 ha, dla której 
prowadzona jest  księga wieczysta OP1K/00053918/5 z przeznaczeniem na drogi publiczne; 

4) położonej w Rozwadzy, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, oznaczonej  
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 424 z mapy 3 o powierzchni 0,1870 
ha oraz położonej w Rozwadzy, stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 413 z mapy 3 o powierzchni 0,6472 
ha, dla których prowadzona jest  księga wieczysta OP1K/00053971/4 z przeznaczeniem na drogi 
publiczne; 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący  
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Józef Bukowiński 

 
 

 
 
 
 


