
 
DRUK NR 163 

 
WGR.GG.0530-…../10                                                               Projekt z dnia  09.09 2010 rok 
 
                                                    Uchwała Nr …../…../2010                                     

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 
z dnia   ………………. 2010 roku 

 
                                                                                                                                                                                                                      
                                        w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej.                                                         
                 
              
                   Na podstawie art. 18 ust. 9 pkt a   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym / Dz. U  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 w związku 
z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./   RADA    MIEJSKA   w   PRÓSZKOWIE    uchwala, co 
następuje:   
 

§ 1 
 
WyraŜa się zgodę na bezprzetargową dzierŜawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej , 
oznaczonej  jako działka  Nr 170 z ark. m 3 o pow. 0,23 ha, obrębu Przysiecz,  gm. Prószków, 
dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga  wieczysta KW nr 132387 
na okres 19 lat, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
oznaczonej numerami działek 171 i 172 z ark.m. 3, obrębu Przysiecz, gm. Prószków , dla 
której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 43822.  
 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Prószkowa. 
 
 

§ 3 
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Prószkowie. 
 
 

§  4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
GG.                    Burmistrz  

       /-/ 
RóŜa Malik 



Uzasadnienie do uchwały: 
 
 
 
              Z wnioskiem o dzierŜawę działki nr 170 z ark.m. 3  o pow. 0,23 ha, obrębu 
Przysiecz, gm. Prószków zwrócili się dzierŜawcy działek 171 i 172 z ark.m. 3, obrębu 
Przysiecz / ADYMACZ/, bezpośrednio z nią sąsiadujący.  
Umowa dzierŜawy działek nr 171 i 172 została zawarta na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 2008 roku Nr XXVI/214/2008 i obowiązuje  do 
09 czerwca 2029 roku. Działki zostały oddane w dzierŜawę  z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjno-hodowlano-retencyjne. 
Wydane przez Starostę Opolskiego pozwolenie wodnoprawne  obejmuje działki 171, 172 oraz 
170 , która jest kanałem opływowym.   
W związku z tym, Ŝe działka 170 przylega bezpośrednio do dz. 171 i 172 oraz jest częścią 
składową pozwolenia wodnoprawnego, zasadnym jest wydzierŜawienie jej na polepszenie ich 
zagospodarowania.  
 
 
 
 


