
UCHWAŁA NR LI/376/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Olesno wkładu niepieniężnego do SIM Opolskie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Oleśnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Olesno do SIM Opolskie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie zwanej dalej Spółką, w której jednym z udziałowców jest Krajowy 
Zasób Nieruchomości według zasad określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 r. ustawie z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) oraz ustawie 
z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 11), wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Oleśnie przy 
ulicy Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 2786, o powierzchni 0,0751, obręb 0068 Olesno, dla której Sąd 
Rejonowy w Oleśnie. prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1L/00058344/6, w celu realizacji inwestycji 
polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego. 

§ 2. Objęcie udziałów w Spółce nastąpi po wartości nominalnej w zamian za wkład niepieniężny, 
wymieniony w § 1, którego wartość zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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