
UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków w związku ze 
zmianą granic 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) oraz § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom 
statusu miast oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W związku ze zmianą granic Miasta Opola oraz Gminy Prószków wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym 
miejscowościom statusu miast oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134), wyraża się zgodę na 
przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Prószków, tj. nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 
1442/35, 1743/35, 1764/35, 1961/35, 2122/35, 2126/35, 2128/35, 2130/35, 2132/35, 2134/35 i 2138/35 z ark.m. 
1 obręb Winów, gm. Opole, na podstawie ostatecznych i prawomocnych decyzji nr IN.II.7534.11.2020.SJ z dnia 
16 września 2020 r., nr IN.II.7534.13.2020.SJ, nr IN.II.7534.14.2020.SJ i nr IN.II.7534.73.2020.SJ z dnia 
17 września 2020 r., nr IN.II.7534.8.2020.SJ z dnia 21 września 2020 r., nr IN.II.7534.9.2020.SJ, nr 
IN.II.7534.10.2020.SJ, nr IN.II.7534.12.2020.SJ, nr IN.II.7534.70.2020.SJ, nr IN.II.7534.71.2020.SJ i nr 
IN.II.7534.72.2020.SJ z dnia 21 września 2020 r., wydanych przez Wojewodę Opolskiego na podstawie 
art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), stwierdzających nabycie przez Gminę Prószków z mocy prawa 
ww. własności nieruchomości. 

§ 2. Przekazanie mienia, o którym mowa w § 1 Uchwały, nastąpi w drodze porozumienia zawartego między 
Miastem Opole a Gminą Prószków w trybie art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) i na warunkach w nim określonych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
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