
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXVI/187/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 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. 13 ust. 2 i 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 Gminy Prószków nieruchomości  

gruntowych, stanowiących własność Powiatu Opolskiego oddanych w trwały zarząd 

Zespołowi Szkół w Prószkowie, położonych w Prószkowie przy ul. Pomologia, obejmujących 

działki numer: 

1109/4  z k.m. 8  o powierzchni 1.8918 ha – księga wieczysta nr  OP1O/00103493/9 

1109/3  z k.m. 8  o powierzchni 0,0342ha  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 Centrum Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb 

przemysłu rolno-spożywczego związanego z funkcją edukacyjną, naukową i badawczo-

rozwojową Uniwersytetu Opolskiego.    

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXI/216/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

użytkowania nieruchomości gruntowych na czas dłuższy niż 3 lata oraz na oddanie tych 

nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie. 

 

§ 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 gruntowych w formie darowizny. 

 

 Nieruchomości oznaczone 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 wynoszącym 

3661/10.000 części wszystkie z karty mapy 8 położone są  przy ul. Pomologia w Prószkowie,  

stanowią własność Powiatu Opolskiego i znajdują się trwałym zarządzie Zespołu Szkół w 

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

opisanych  nieruchomości jako jej zbędnych.   

O nieodpłatne przejęcie przedmiotowych  nieruchomości wystąpiła Gmina Prószków, z 

przeznaczeniem na powstanie Centrum Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu 

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

Uniwersytetu Opolskiego.    

W operacie ewidencji gruntów  działka numer 1109/4  oznaczona jest jako   Bi- inne tereny 

zabudowane, działka 1109/3 B – tereny mieszkaniowe i działka 1110/2 Ba – tereny 

przemysłowe. 

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

jako szkoła i  internat, obecnie częściowo pełniące  funkcje budynków mieszkalnych.  

Część pomieszczeń tych budynków zajętych zostało na cele mieszkaniowe. Pomieszczenia te 

jako lokale mieszkalne zajmowane są przez najemców na podstawie umów zawartych na czas 

nieokreślony. Obecnie jest zawartych 11 umów najmu lokali mieszkalnych. Ponadto na tej 

działce posadowione są inne budynki garażowo-gospodarcze. 

 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. 

Działki numer 1109/3 i 1109/4 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  1109/4 z  km  8 obręb  Prószków obciążona jest 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.   

   

 

   

  

 

 


