
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXX/209/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny oraz 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i 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.) oraz zgodnie § 9 uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania  

nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (zm. uchwałą 

XVII/121/04 – opublikowaną Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 66 poz. 1750, zm. uchwałą IX/49/07 

– opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 87 poz. 2738), Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego oddanej w trwały zarząd 

Zespołowi Szkół w Prószkowie, położonej w Prószkowie przy ul. Pomologia, oznaczonej numerem 

działki 1109/5 z k.m. 8 o powierzchni 0,2937 ha wraz z usytuowanymi na niej zabudowaniami starej 

szklarni z budynkiem gospodarczym, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00103493/9 prowadzoną 

przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu, z przeznaczeniem na cele publiczne 

związane z utrzymaniem i budową pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego oraz z opieką nad 

nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami - rewitalizacja obiektu starej szklarni i włączenie jej w zakres działań inwestycyjnych 

tworzonego Centrum w Prószkowie w ramach realizacji projektu pn. „Międzynarodowe Centrum 

Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i  przemysłu rolno-

spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”. 

2. Wyraża zgodę na obciążenie działki nr 1109/5 z  km  8 obręb  Prószków, stanowiącej własność 

Powiatu Opolskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00103493/9, 

nieograniczoną  w czasie,  bezpłatną  służebnością gruntową  na  rzecz  każdoczesnych właścicieli  i  

posiadaczy  działki nr 1109/6  z km. 8 położonej w  Prószkowie, polegającej na  prawie przechodu  i  

przejazdu  w pasie  drożnym  o   szerokości  5 m  i długości 44 m z działki  nr 1109/6 do terenów  

zabytkowego Parku Stolla znajdującego się na działce 1109/5, zgodnie  z  załączonym  szkicem 

stanowiącym  załącznik  do uchwały. 

 

§ 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej  w  formie darowizny oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością.  

 

 

 Nieruchomość  będąca przedmiotem uchwały oznaczona numerem działki 1109/5 o powierzchni 

0,2937 ha położona przy ul. Pomologia  w Prószkowie, stanowi własność Powiatu Opolskiego i znajduje 

się  trwałym zarządzie Zespołu Szkół  w Prószkowie.  

Na terenie działki 1109/5 znajduje się obiekt starej szklarni (pozostała konstrukcja metalowa) oraz 

budynek gospodarczy użytkowane w przeszłości przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w 

Prószkowie. Działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie  

urządzeń obsługi gospodarki ogrodniczej. 

W operacie ewidencji gruntów  działka numer 1109/5  oznaczona jest jako Bi- inne tereny zabudowane. 

Z wnioskiem o nabycie obiektu starej szklarni wystąpił Uniwersytet Opolski pismem z dnia 1 

września 2016 r., w celu  jej rewitalizacji. 

Działka 1109/5 o powierzchni 0,2937 ha powstała z podziału działki 1109/4 o powierzchni 1,8918 ha. 

Działka przedpodziałowa oznaczona numerem 1109/4 przeznaczona została do zbycia w formie 

darowizny na rzecz Gminy Prószków, w związku z uchwałą Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2013r. Nr 

XXVI/187/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości w formie darowizny, z 

przeznaczeniem na utworzenie przez Uniwersytet Opolski Międzynarodowego Centrum Badawczo - 

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

Nauk w Prószkowie.   

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

z obiektem starej szklarni  i przekazanie jej na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.   

Nieruchomość objęta uchwałą 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 dokonanie podziału i darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz 

Uniwersytetu Opolskiego.    

Rozstrzygając niniejszą sprawę zaznaczyć należy, że Powiat Opolski  aktem notarialnym w roku  2016 

darował na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 9,4099 ha 

położoną w Prószkowie graniczącą z działką 1109/5, z przeznaczeniem na utworzenie 

Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego.  

Działka numer  1109/4  z  km  8 obręb  Prószków obciążona została nieograniczoną  w czasie,  bezpłatną  

służebnością  gruntową  na  rzecz  każdoczesnych   właścicieli  i  posiadaczy  działki nr 1109/3  z km.8, 

położonej  w  Prószkowie oraz właścicieli i posiadaczy lokali znajdujących się w budynku posadowionym 

na wyżej wymienionej działce, polegającej na  prawie  przechodu  i  przejazdu  na  pasie  drożnym  o   

szerokości 6 m i długości 80 m  z działki  nr 1111 do działki  nr 1109/3, jednakże obciążenie to nie jest 

wykonywane na nowo wydzielonej  działce nr 1109/5. 

W związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do terenów zabytkowego Parku Stolla znajdującego się 

przy działce przeznaczonej do zbycia na rzecz Uniwersytetu Opolskiego  i prowadzenia na terenie tego 

parku prac pielęgnacyjnych zarówno ciągnikami jak i innymi maszynami rolniczymi, na wniosek   

obecnego zarządcy nieruchomości – Zespołu Szkół w Prószkowie  zostanie ustanowiona na działce nr 

1109/5 bezpłatna służebność gruntowa zapewniająca dojazd   do terenów  zabytkowego Parku Stolla.   


