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Uchwała Nr 1264/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 18 listopada 2014 r.  

 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr 660/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 stycznia 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Krapkowicach 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust.1, art.13 ust. 1 i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 6 

Zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości będących 

własnością Powiatu Krapkowickiego Nr XXXI/198/2002 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie określenia 

zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krapkowickiego 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opols. Nr 40, 

poz. 576), Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 660/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej położonej 

w Krapkowicach wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zgody na użyczenie jest część nieruchomości niezabudowanej, o której mowa w ust. 1 

o powierzchni 0,2500 ha, obejmującej swym zasięgiem teren przedstawiony na dołączonej mapie 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.” 

 

2) Załącznik mapowy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 

w Krapkowicach. 

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik                                           ………………………… 

Sabina Gorzkulla – Kotzot                   ………………………… 

Genowefa Kozubek – Kopecka           ………………………… 

Tomasz Sokołowski                              ………………………… 

Ryszard Reszczyński ………………………… 

 

 


