
UCHWAŁA NR XLIII/320/2022 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
położonych w Solarni, stanowiących własność Gminy Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815) oraz § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy 
nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, 
zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich 
wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 666, z 2014 r., poz. 300 oraz z 2018 r., 
poz. 3072), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Bierawa na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych w Solarni, których prawo własności zapisane jest na rzecz Gminy Bierawa 
w księdze wieczystej KW nr OP1K/00044874/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych, a w ewidencji gruntów oznaczonych 
numerami działek: 
1) dz. nr 439/1 o powierzchni 0,0804 ha; 
2) dz. nr 439/2 o powierzchni 0,0804 ha; 
3) dz. nr 439/3 o powierzchni 0,0937 ha; 
4) dz. nr 439/4 o powierzchni 0,1099 ha; 
5) dz. nr 439/5 o powierzchni 0,0939 ha; 
6) dz. nr 439/6 o powierzchni 0,0938 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E0EDA58A-5C72-4C94-8DE2-4A8DCC2F93D4. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6

	Paragraf 2
	Paragraf 3


