
BURMISTRZ PRÓSZKOWA 
            46-060 Prószków 

              ul. Opolska 17 
 

Zarządzenie Nr RO.0050.811.2022.KRO 

Burmistrza Prószkowa 

z dnia 21 listopada 2022 roku 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do oddania w użyczenie 

/sprawa nr RG.6850.3.2022.ZA/ 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899, ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomość wykazaną 

w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej 

wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach 

internetowych Urzędu.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
BURMISTRZ 

/-/ Krzysztof Cebula 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

                                                                           



BURMISTRZ PRÓSZKOWA 
            46-060 Prószków 

              ul. Opolska 17 
 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Prószkowa 

    Nr RO.0050.811.2022.KRO z dnia 21 listopada 2022 roku 

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prószków przeznaczonej do oddania w użyczenie 
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Przysiecz, 

ul. Szkolna 14 

Bi – inne tereny zabudowane 

czas 

nieoznaczony 

Pomieszczenia po byłym oddziale przedszkolnym 

o powierzchni użytkowej 136,30 m2, znajdujące się 

w części zabudowań przy ul. Szkolnej 14 

w Przysieczy wraz z częścią nieruchomości gruntowej 

o powierzchni 0,0443 ha 

UO – tereny usług oświaty 

przeznaczenie – prowadzenie placówki przedszkolnej 

oraz placówki żłobkowej 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 oraz na stronach internetowych Urzędu 

przez okres 21 dni, tj. od dnia 23.11.2022 r. do dnia 15.12.2022 r. 
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