
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXVI/188/13 

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. 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  

gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego oddanej w trwały zarząd Zespołowi 

Szkół w Prószkowie,  położonej w Prószkowie, obejmującej działki numer: 

 

1125/7   z k.m. 8  o powierzchni  1.7889 ha   

1125/8   z k.m. 8  o powierzchni  4.9873 ha  

 

zapisane w księdze wieczystej nr OP1O/00103493/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego  w Opolu  

- z przeznaczeniem na cele mieszkalno – usługowo - wytwórcze związane z utworzeniem   

przez Uniwersytet Opolski Centrum Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-

spożywczego.  

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr  XVI/111/04 z dnia  17 czerwca 2004 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości gruntowych 

oraz wyrażenia zgody na sprzedaż  trybie przetargowym tych nieruchomości. 

 

§ 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  jest  w Prószkowie,  stanowi 

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

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

opisanej nieruchomości jako im zbędnej. Działki numer 1125/7 i 1125/8 o łącznej 

powierzchni 6,7762 ha w operacie ewidencji gruntów stanowią S- sady i Lz- tereny 

zadrzewione i zakrzewione.   

O nieodpłatne przejęcie tych działek wystąpiła Gmina Prószków, z przeznaczeniem na  

cele mieszkalno – usługowo - wytwórcze związane z utworzeniem Centrum Szkoleniowo-

Badawczego  dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego.  

Działka numer 1125/7 o powierzchni 1,7889 ha w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków przeznaczona jest na cele nierolnicze, natomiast działka  

numer 1125/8 o powierzchni 4,9873 ha na cele rolne. Obecnie grunty użytkowane są rolniczo. 

Przekazanie Gminie Prószków w formie darowizny ww. nieruchomości stanowić będzie 

rekompensatę kosztów Gminy, związanych z przejęciem przez tę jednostkę dwóch budynków 

przy ul. Pomologia 1 i 2 - stara szkoła, internat (z lokatorami) przeznaczonych  na utworzenie 

przez Uniwersytet Opolski w przedmiotowych budynkach Centrum Szkoleniowo-

Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego i zapewnieniem najemcom lokali 

mieszkalnych, znajdujących się w tych budynkach  nowych mieszkań.  

W umowie notarialnej przenoszącej własność działek numer 1125/7 i 1125/8 na rzecz Gminy 

Prószków, obdarowana jednostka zostanie zobowiązana do zwrotu tych nieruchomości, a 

jeżeli nastąpi wcześniejsza ich sprzedaż do zwrotu środków finansowych uzyskanych z tego 

tytułu – w przypadku niezapewnienia lub niewydania najemcom lokali mieszkalnych z 

budynków  położonych przy ul. Pomologia 1 i 2 (stara szkoła, internat) lokali zamiennych. 

Działki 1125/7 i 1125/8 graniczą z gruntami obrębu Złotniki i położone są poza terenem  

chronionego zabytkowego założenia parkowego.      

 

 
 

 


