
UCHWAŁA  Nr XXXVI/212/17  

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446[1] ) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147[2] ) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargowej następujących działek niezabudowanych 

stanowiących własność Gminy Strzeleczki: 

1) Działki numer 54/9 z mapy 1, o powierzchni 0,1340 ha, położonej w miejscowości Smolarnia. Działka 

wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą 

o numerze OP1S/00055782/3; 

2) Działki numer 54/10 z mapy 1, o powierzchni 0,1347 ha, położonej w miejscowości Smolarnia. Działka 

wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą 

o numerze OP1S/00055782/3; 

3) Działki numer 54/11 z mapy 1, o powierzchni 0,1340 ha, położonej w miejscowości Smolarnia. Działka 

wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą 

o numerze OP1S/00055782/3; 

4) Działki numer 54/12 z mapy 1, o powierzchni 0,1165 ha, położonej w miejscowości Smolarnia. Działka 

wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą 

o numerze OP1S/00055782/3; 

5) Działki numer 54/13 z mapy 1, o powierzchni 0,1165 ha, położonej w miejscowości Smolarnia. Działka 

wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą 

o numerze OP1S/00055782/3; 

6) Działki numer 346/6 z mapy 3, o powierzchni 0,1153 ha, położonej w miejscowości Zielina. Działka wchodzi 

w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą  

o numerze OP1S/00039941/8; 

7) Działki numer 346/7 z mapy 3, o powierzchni 0,1239 ha, położonej w miejscowości Zielina. Działka wchodzi 

w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą  

o numerze OP1S/00039941/8. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  

 

                                                      
[1]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1579, 1948 w Dz. U z 2017 r. poz. 730, 935. 
[2]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 2260, w Dz. U z 2017 r. poz. 820. 
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