
UCHWAŁA  Nr VIII/53/19  

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 2204 z późn. zm.1) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, z mocą obowiązywania od dnia 

01.08.2019 r., następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki: 

1)  Działki zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję Ośrodka Zdrowia, położonej w miejscowości Strzeleczki 

przy ul. Sienkiewicza 31, oznaczonej numerem ewidencyjnym 779/27 z mapy 2 o powierzchni 0,0962 ha, 

wchodzącej w skład księgi wieczystej o numerze OP1S/00037596/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

2) Lokalu użytkowego położonego w miejscowości Dobra przy ul. Szkolnej 2, na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 565 z mapy 10 o powierzchni 0,0606 ha, wchodzącej w skład księgi wieczystej 

o numerze OP1S/00036864/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg 

Wieczystych; 

3) Lokalu użytkowego położonego w miejscowości Racławiczki przy ul. Opolskiej 84, na działce oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 316/1 z mapy 2 o powierzchni 0,0640 ha, wchodzącej w skład księgi wieczystej 

o numerze OP1S/00050597/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg 

Wieczystych; 

4) Lokalu użytkowego położonego w miejscowości Zielina przy ul. Prudnickiej 6, na działce oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 176/2 z mapy 1 o powierzchni 0,3502 ha, wchodzącej w skład księgi wieczystej 

o numerze OP1S/00050598/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

2. Oddanie nieruchomości następuje na rzecz dotychczasowego najemcy Saida Rayad, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAMED” z siedzibą w Krapkowicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Włodzimierz Wolny  

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348,  

Dz. U. z 2019 r. poz. 270, 492, 801. 
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