
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXX/210/17 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

Z DNIA 25 maja 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w  

formie darowizny        

 

 

Na podstawie art. 12  pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814  z późn.  zm.) oraz  art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2  w związku z art. 6 pkt 5 

i 6 oraz art. 13 ust. 2a i ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.),  Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:   

 

          § 1 

 

W uchwale Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVI/187/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w  sprawie  wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 

Wyraża  zgodę  na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków nieruchomości gruntowych, 

stanowiących własność Powiatu Opolskiego oddanych w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. J. 

Warszewicza w Prószkowie, położonych w Prószkowie przy ul. Pomologia, obejmujących działki numer: 

1109/6 z k.m. 8  o powierzchni 1,5981 ha – księga wieczysta nr  OP1O/00103493/9 

1109/3 z k.m. 8 o powierzchni 0,0342 ha w udziale 3661/10.000 części – księga wieczysta nr  

OP1O/00119498/9 

1110/2 z k.m. 8 o powierzchni  0,0177 ha - księga wieczysta nr  OP1O/00103493/9 

- z przeznaczeniem na utworzenie  Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu 

Opolskiego na rzecz rolnictwa i  przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej  Akademii 

Nauk w Prószkowie.    

 

          § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

          § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Opolskiego 

dotyczącej  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.  

 

 

 Rada Powiatu Opolskiego uchwałą Nr XXVI/187/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. wyraziła zgodę na 

zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Prószków nieruchomości oznaczonych numerami działek: 

1109/4 o powierzchni 1,8918 ha, 1110/2 o powierzchni 0,0177 ha oraz  1109/3 o powierzchni 0,0342 ha 

w udziale 3661/10.000 części z karty mapy 8 położonych przy ul. Pomologia w Prószkowie, stanowiących 

własność Powiatu Opolskiego i znajdujących się trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Prószkowie, z 

przeznaczeniem na powstanie Centrum Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-

spożywczego związanego z funkcją edukacyjną, naukową i badawczo-rozwojową Uniwersytetu 

Opolskiego.    

 Na działce numer 1109/4 znajdują się dwa budynki w przeszłości wykorzystywane jako szkoła i  

internat, obecnie częściowo pełniące  funkcje budynków mieszkalnych oraz inne budynki garażowo-

gospodarcze w tym budynek starej szklarni. 

 Na działce numer 1109/3 znajduje się budynek mieszkalno-gospodarczy. Część gospodarcza tego 

budynku jest związana z udziałami Powiatu Opolskiego w wysokości 3661/10000 części w prawie 

własności działki numer 1109/3. Część mieszkalna stanowi odrębną własność osoby fizycznej.  

 Na działce numer 1110/2 znajduje się przepompownia odpadów płynnych  sieci kanalizacji 

sanitarnej stanowiącej własność Gminy Prószków. 

Z wnioskiem o nabycie części działki 1109/4 wraz z obiektem starej szklarni wystąpił w 2016 r. 

Uniwersytet Opolski, w celu  jej rewitalizacji. 

Burmistrz Prószkowa w piśmie z dnia 6 października 2016 r. wyraziła zgodę na wydzielenie gruntu z 

obiektem starej szklarni i przekazanie wydzielonej nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.   

 Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu Opolskiego dokonał  podziału  geodezyjnego  działki  

oznaczonej numerem  1109/4 , który został zatwierdzony decyzją Burmistrza Prószkowa z dnia  24 marca 

2017r. W wyniku podziału powstała działka 1109/5 o powierzchni 0,2937 ha na której usytuowany jest 

obiekt starej szklarni wraz z budynkiem gospodarczym (objęta wnioskiem Uniwersytetu Opolskiego o 

nieodpłatne przejęcie) oraz działka 1109/6 o powierzchni 1,5981 ha (zabudowania starej szkoły  i 

internatu), która jest przeznaczona  do przekazania  w  formie darowizny na rzecz Gminy Prószków.  

Działka 1109/5 zlokalizowana jest  w granicach chronionego zabytkowego założenia parkowego, 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr 81/83. Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu Opolskiego uzyskał 

w dniu 16 stycznia 2017 r. pozwolenie nr 30/N/2017 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na podział i dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Uniwersytetu 

Opolskiego.    

  Mając powyższe na uwadze zaistniała konieczność zmiany ww. uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych  w  formie 

darowizny na rzecz Gminy Prószków, polegającej na wyłączeniu z działania tej uchwały działki nr 

1109/5, na której znajduje się obiekt starej szklarni przeznaczony do przekazania na rzecz Uniwersytetu 

Opolskiego. 

 

 

  

   

 


