
Zarządzenie Nr 400/2014 
Burmistrza  Prószkowa 
z dnia  10. 02 2014  roku 

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej  przeznaczonej do  sprzedaży  / sprawa WGR. 6840.6.2012.GG /.  
                                                                                                                                                                                                               
           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990                                       
roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn zm. / oraz art. 25 
ust. 1 i 2 ,  art. 35 ust. 1 i 2  , art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. / oraz Uchwały 
Nr XXXI/241/2013   Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 26 września 2013 r.  Burmistrz 
Prószkowa zarządza , co  następuje: 
 

§ 1 
 
1. Przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz umieszcza w wykazie 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży następującą nieruchomość gruntową 
niezabudowaną: 
 
a/ oznaczona jako działka nr 280/26 z ark.m. 3 o pow. 0,0351 ha, obrębu Chrząszczyce - 
0023,  gm. Prószków, stanowiąca własność Gminy Prószków, zapisana w księdze wieczystej 
nr OP1O/00076362/3  prowadzonej  przez Sądzie Rejonowym w Opolu. Według zapisu 
ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem R ( część rowu 
przyległego do ul. Klonowej). Poz. rej. gruntów G.437.   Działka w chwili obecnej stanowi 
część rowu na terenach eksploatacji kruszywa. Nie jest zabudowana. Nabywcą zgodnie z w/w 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/241/2013   Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 26 
września 2013 r. jest właściciel nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 
278/25, z ark.m. 3, obrębu Chrząszczyce, gm. Prószków, dla której w Sądzie Rejonowym w 
Opolu prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00144393/7. 
 
2.Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi: 
17 087,00 zł (do ceny  zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży). 
       
3. Teren obejmujący w/w nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego „ Opole-Folwark” w terenie przewidzianym pod 
powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego.      
 
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie 
XXXI/241/2013   z  dnia 26 września  2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej   została przeznaczona do 
sprzedaży i umieszczone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, celem 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność  
„Górażdże Cement” SA w Choruli, oznaczonej numerem działki 278/25, z ark.m. 3, obrębu 
Chrząszczyce, gm. Prószków, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest KW 
nr OP1O/00144393/7,       na zasadzie  trybu bezprzetargowego na podstawie art. 37 ust. 2  
pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z 
posiadaną dokumentacją oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 



dla przedmiotowej nieruchomości zachodzą przesłanki do zbycia nieruchomości Gminy 
Prószków na rzecz „Górażdże Cement” SA w Choruli w trybie bezprzetagowym, ponieważ: 
- nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość natomiast poprawi warunki 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej własnością  „Górażdże Cement” SA w 
Choruli. 
 
5/ Wpisane w dziale III „ Prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej Kw nr 
OP1O/00076362/3 – ograniczone prawa rzeczowe nie dotyczą działki nr 280/26. 
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem 
zobowiązań wobec osób trzecich i nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. 
 
6. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

 
§ 2 

  
Informuje się, że pierwszeństwo nabycia nieruchomości opisanej w § 1 przysługuje osobom 
spełniającym warunki art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami  za cenę równą jej wartości  i oczekuje się złożenia 
oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu. 
 

§ 3 
 
Traci moc Zarządzenie Nr 365/2013 Burmistrza  Prószkowa z dnia  07.11   2013  roku w 
sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej  przeznaczonej do  sprzedaży  / sprawa WGR. 6840.6.2012.GG /. 
 

§ 4 
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki. 
 

§ 5 
 
 
Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Prószkowie , na tablicy ogłoszeń w Chrząszczycach, publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej. 
 

§ 6 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Burmistrz 
        /-/ 
Róża Malik 

 
 


