
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXVI/186/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie 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 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592  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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje:   

                                                            

§ 1 
 

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

gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego oddanej w trwały zarząd  Zespołowi Szkół 

w Prószkowie,  położonej w Prószkowie przy ul. Pomologia, obejmującej działki numer: 

 
   1108/2    z k.m. 8 o powierzchni  7.6366 ha 

   1110/3    z k.m. 8 o powierzchni  0.6399 ha 

   1112/1    z k.m. 8 o powierzchni  0.2085 ha 

   1112/2    z k.m. 8 o powierzchni  8.5615 ha 

        1122/12  z k.m. 8 o powierzchni  1.1831 ha 

   1122/14  z k.m. 8 o powierzchni  0.1459 ha 

   1122/16  z k.m. 8 o powierzchni  9.6599ha 

 

o łącznej powierzchni 28,0354 ha, zapisane w księdze wieczystej OP1O/00103493/9 

prowadzonej 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, a w szczególności na 

utworzenie przez Uniwersytet Opolski na bazie tego terenu Centrum Szkoleniowo-

Badawczego  dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego.  
 

§ 2 
 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXI/215/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny. 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.       

                                                     

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                               

 

 



  PROJEKT 

 

 

UZASADNIENIE  UCHWAŁY 

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

 

 
 Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały położona przy ul. Pomologia  w Prószkowie,  

stanowi własność Powiatu Opolskiego i znajduje się  trwałym zarządzie Zespołu Szkół  w 

Prószkowie. Jednostka ta wystąpiła z wnioskiem o wygaśnięcie trwałego zarządu do 

przedmiotowej nieruchomości jako jej  zbędnej. 

Część terenu będąca przedmiotem przekazania oznaczona numerami działek: 1122/12, 1122/14, 

1122/16 i 1110/3 w przeważającej części stanowi zadrzewienia parkowe. Na tym terenie znajdują 

się obiekty gospodarcze użytkowane w przeszłości przez Gospodarstwo Pomocnicze przy 

Zespole Szkół w Prószkowie. Zadrzewienia parkowe występują także na części działki nr 1112/2.  

Pozostałe grunty objęte uchwałą oznaczone numerami działek: 1112/1, 1112/2 (część) i 1108/2 są 

użytkami rolnym. Działki te w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczone są na cele nierolnicze. 

 Przejęciem nieruchomości zainteresowany jest Uniwersytet Opolski, który zamierza na 

nabytym terenie utworzyć Centrum Szkoleniowo-Badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-

spożywczego.  

Działki oznaczone numerami: 1122/12, 1122/14, 1122/16 oraz część działki 1112/2 

zlokalizowane  są  w granicach chronionego zabytkowego założenia parkowego, wpisanego do 

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

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia na zbycie  

nieruchomości.    

Działka numer 1122/12 i numer 1122/16 z km 8 obciążone są nieograniczoną w czasie,  

bezpłatną służebnością  gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek numer 

1122/10 i 1122/9 oraz właścicieli i posiadaczy lokali znajdujących się w budynkach 

posadowionych na wyżej wymienionych działkach, polegającej na prawie przechodu i  przejazdu  

na  pasie drożnym o szerokości 6  m   i długości 110 m  z  działki  numer 872/2 do działek numer 

1122/10 i 1122/9. Również działka numer 1110/3 z km 8 obciążona jest nieograniczoną w czasie, 

bezpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy  działki numer 

1110/1 z km.8 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 100 m z działki numer 1111 do działki  numer 1110/1.      

 

   

  
 


