Nieruchomość rolna zabudowana (byłym młynem wodnym)
w granicach działek nr: 299/9, 299/7 i 299/8
Opis działki nr 299/9 położonej w obrębie Rzepcze, gmina Głogówek, powiat
prudnicki, woj. opolskie stanowiącej własność - Ośrodka Hodowli Zarodowej „Głogówek”
Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku przy ul. Fabrycznej 2B

Nr działki, powierzchnia:
Przeznaczenie gruntów:

- działka nr 299/9 o pow. 1,5740 ha
- wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/194/2016
Rady Miejskiej z dn. 29 listopada 2016r działka 299/9
oznaczona jest w części symbolem 1RU i w części 1R – czyli
tereny obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych oraz tereny upraw rolnych

Wyposażenie nieruchomości w sieci infrastruktury technicznej - EE, W
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OPIS NIERUCHOMOŚCI
1. Stan prawny nieruchomości
Nieruchomość rolna w granicach działki 299/9 o pow. 1,4750 ha. Dla działki 299/9 Sąd
Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą - KW OP1P/00049832/2.
Zapisy w księdze OP1P/00049832/2:
Dział I - Sposób korzystania: - dla działki 299/9 - grunty rolne zabudowane symbol B
- Spis Praw Związanych z Własnością - brak wpisów
Dział II - Właściciel, udział 1/1: Ośrodek Hodowli Zarodowej „GŁOGÓWEK” Spółka z o.o. z
siedzibą w Głogówku przy ul. Fabrycznej 2B,
REGON 530976943, KRS 0000033189
Dział: III
- brak wpisów
Dział: IV

- brak wpisów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XXVII/194/2016 z dnia 29 listopada 2016r działka
oznaczona jest w części symbolem 1RU dla którego ustalono, że są to: tereny obsługi
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dla których określono:
Przeznaczenie dominujące:
 zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej
 zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego,
 obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy zbożowe, mieszalnie pasz,
 bazy sprzętu rolniczego,
 zabudowa zagrodowa, oraz
Przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie:
 zabudowa produkcyjna i usługowa,
 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
 uprawy ogrodnicze i sadownicze,
 usługi związane z rolnictwem, w tym handel, gastronomia, lecznice dla zwierząt, agroturystyka,
 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjna
 wprowadzanie zadrzewień o charakterze wiatrochronnym, przeciwerozyjnym i izolacyjnym,
 drogi wewnętrzne i technologiczne, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i
obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem
terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu,
 punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
oraz w części symbolem 1R Przeznaczenie dominujące


gleby chronione dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa

Na podstawie pisma z dn. 12.06.2016r nr RZ.5135.178.2016.SO Wojewódzkiego Urzędu
ochrony Zabytków w Opolu - budynek dawnego młyna posadowiony na działce 299/9 ujęty
jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków

2

2. Opis nieruchomości
Nieruchomość w granicach działki nr 299/9 o powierzchni 1,4750 ha położona jest
na obrzeżach wsi Rzepcze w kierunku zachodnim, granicząc z główną drogą prowadzącej
przez wieś oddaloną ok. 4 km od miasta Głogówka. Nieruchomość graniczy z:
- granicę północną stanowi kanał wodny i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- granicą wschodnią jest kanał wodny ok. 1 km wychodzący z rzeki Osobłoga
płynącej w dość bliskiej odległości od strony południowej
- granicą południową i zachodnią jest rów porośnięty rzędowo samosiejkami młodych
krzewów i drzew
Teren z małym spadkiem w kierunku południowo-zachodnim, od strony zachodniej przy
kanale płaski. Kształt granic działki nieforemny. Dojazd do nieruchomości zapewnia główna
droga wiejska, a następnie droga boczna utwardzona kostką granitową i kamieniem polnym,
która dochodzi do zabudowań byłego młyna tworząc plac manewrowy. Od strony zachodniej
utwardzenie koło zabudowań wykonane jest z betonu.
Na powyższej działce posadowione są obiekty byłego młyna wodnego, które z innymi
zabudowaniami na sąsiedniej działce (odrębnej nieruchomości) tworzyły kiedyś zespół młyński.
Powierzchnia zabudowanego siedliska zajmuje pow. 0,3541 ha i oznaczona jest w ewidencji
gruntów jako Br/RIVb .
Pod jednym z segmentów młyna przechodzi kanał wodny, którego woda z rzeki Osobłoga
napędzała kiedyś turbinę generującą prąd elektryczny zasilający silniki w młynie. Przed
energią elektryczną energia napędowa dla pracy maszyn i urządzeń była wytwarzana za
pośrednictwem kotłowni parowej, której dowodem jest zachowany w dość dobrym stanie
komin ceglany o wys. ok. 20 m.
Na uwagę zasługuje obecność w południowo - zachodnim rogu działki osadnika wodnego
oznaczonego w ewidencji W śr /ŁIII o pow. 0,0974 ha.
Poza zabudowaniami w skład działki wchodzą grunty rolne, które w ewidencji gruntów
posiadają następujące użytki: RIII – 0,2894 ha, RIVa – 0,3931 ha, RIVb – 0,1263 ha, ŁIII – 0,2147
ha. Grunty te nie są użytkowane rolniczo.
Działka wyposażona jest w przyłącza energii elektrycznej(oświetleniowej i siłowej) oraz
ma dostęp do sieci wodociągowej.
ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES WYCENY
(Dane liczbowe z kartoteki budynków )
Lp.

Wyszczególnienie

Nr
identyfikacyjny

Pow. zabudowy

Stan techniczny

1

Budynek hali magazynowej

199

301 m2

zadowalający

2

Budynek młyna – mieszalnia pasz

198

147 m2

zły

3

Budynek młyna – główny segment

149

181 m2

zły

4

Budynek młyna – segment z
hydroelektrownią

289

83 m2

zły

5

Budynek młyna – segment z
silosami na ziarno

291

81 m2

awaryjny

6

Budynek gospodarczy z kominem

150

83 m2

zadowalający

7

Budowla - zadaszona rampa

-

181 m2

zadowalający

Razem - 1057,00 m2
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Obiekty budowlane wchodzące w skład nieruchomości:
Hala magazynowa id. bud. 199

Segment mieszalni pasz id. bud. 198


Główny segment młyna id. bud. 149

Segment hydroelektrowni id. bud. 289
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Segment z silosami drewnianymi na ziarno zbóż id. bud. 291

Mały budynek gospodarczy z murowanym kominem dawnej kotłowni id. bud. 150

Zadaszona rampa rozładunkowa przy wejściu do młyna i do segmentu z silosami na
ziarno
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Opis działek nr: 299/7, 299/8 położonej w obrębie Rzepcze, gmina Głogówek, powiat
prudnicki, woj. opolskie stanowiącej własność - Ośrodka Hodowli Zarodowej „Głogówek”
Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku przy ul. Fabrycznej 2B

Nr działki, powierzchnia: - działki nr: 299/7 i 299/8
Przeznaczenie gruntów:

o łącznej pow. 0,0990 ha

- wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/194/2016
Rady Miejskiej z dn. 29 listopada 2016r działki 299/7, 299/8
oznaczone są symbolem symbolem 1RU - czyli tereny obsługi
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

Wyposażenie nieruchomości w sieci infrastruktury technicznej - EE, W,

OPIS NIERUCHOMOŚCI
1. Stan prawny nieruchomości
Nieruchomość rolna zabudowana w granicach działek nr: 299/7 299/8 o łącznej pow.
0,0990 ha. Dla działek 299/7 i 299/8 Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą
KW - OP1P/00041611/1.
Zapisy w księdze OP1P/00041611/1:
Dział I
- Sposób korzystania: - dla działki 299/9 - grunty rolne zabudowane symbol B
Dział I-SP - Spis Praw Związanych z Własnością - brak wpisów
Dział II
- Właściciel, udział 1/1: Ośrodek Hodowli Zarodowej „GŁOGÓWEK” Spółka z o.o.
z siedzibą w Głogówku przy ul. Fabrycznej 2B, REGON 530976943,
KRS 0000033189
Dział III - brak wpisów
Dział IV - brak wpisów
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nr XXVII/194/2016 z dnia 29 listopada 2016r działka
oznaczona jest symbolem 1RU dla którego ustalono, że są to:
Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dla których
określono:
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Przeznaczenie dominujące:
 zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, sadowniczej i ogrodniczej
 zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego,
 obiekty składowania i magazynowania płodów rolnych, silosy zbożowe, mieszalnie pasz,
 bazy sprzętu rolniczego,
 zabudowa zagrodowa,
oraz
Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie:
 zabudowa produkcyjna i usługowa,
 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
 uprawy ogrodnicze i sadownicze,
 usługi związane z rolnictwem, w tym handel, gastronomia, lecznice dla zwierząt, agroturystyka,
 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjna
 wprowadzanie zadrzewień o charakterze wiatrochronnym, przeciwerozyjnym i izolacyjnym,
 drogi wewnętrzne i technologiczne, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i
obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem
terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu,
 punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Opis nieruchomości
Szacowana nieruchomość położona jest we wsi Rzepcze, gmina Głogówek. Jest to mała
wioska oddalona od miasta Głogówka o ok. 4 km w kierunku północnym. Prowadzi do niej
droga wojewódzka, a następnie przez wieś droga powiatowa. Liczba ludności we wsi wynosi
ok. 300 osób. Łączna powierzchnia gruntów 545 ha, w tym grunty orne 419 ha, łąki i pastwiska 57
ha oraz 18 ha lasu.
Zabudowana nieruchomość rolna w granicach dwóch działek nr 299/7, 299/8 o łącznej
powierzchni 0,0990 ha stanowiąca przedmiot wyceny zlokalizowana jest na obrzeżach wsi w
kierunku zachodnim, przy głównej drodze prowadzącej do wsi Strzeleczki i Zawada.
- granicę północną stanowi główna droga asfaltowa prowadząca przez wieś
- granicą wschodnią jest wjazd z drogi głównej
- granicą południową jest droga utwardzona kostką granitową prowadząca do
pozostałych zabudowań byłego młyna posadowionego na działce 299/9
oraz do budynku mieszkalnego wielorodzinnego stojącego na innej działce - 299/4
- granicą zachodnią jest część działki 299/9 przylegającej do kanału od strony
północnej
Jest to teren z małym spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Kształt granic działki
jest nieforemny.
Na działce 299/7 o pow. 0,0943 ha posadowione są obiekty budowlane. Jest to budynek
mieszkalny trzy klatkowy, były spichlerz i dwa małe budynki gospodarcze. Dojazd do
nieruchomości zapewnia główna droga wiejska, a następnie droga boczna utwardzona kostką
granitową prowadząca wzdłuż obiektów posadowionych na działce 299/7 przechodząc w plac
manewrowy od strony wschodniej przed elewacją frontową byłego młyna.
Obiekty te zajmują 67 % powierzchni działki. Działka nr 299/8 posiada oznaczenie RIVb 0,0047 ha i jest przedłużeniem drogi dojazdowej graniczącej z działką 299/7.
Działka jest wyposażona w przyłącze energii elektrycznej i wodociągowej
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ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES WYCENY
Lp.

Wyszczególnienie

Nr id.

Pow.
zabudowy

Kubatura

Stan techniczny

1

Budynek byłego spichlerza

172

255 m2

2678 m3

awaryjny

2

Budynek mieszkalny

290

266 m2

1744 m3

awaryjny

3

Budynek gospodarczy – (LZS)

173

99 m2

367 m3

awaryjny

4

Budynek gospodarczy

252

41 m2

131 m3

awaryjny

Razem

661,0m2

4.920,0 m3

Opis obiektów budowlanych wchodzących w zakres wyceny
Budynek mieszkalny id. bud. 290

Mały budynek gospodarczy koło budynku mieszkalnego id. bud. 252

Spichlerz nr id. bud. 172

Mały budynek gospodarczy id. bud. 173
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Lokalizacja ogólna nieruchomości
Gmina Głogówek położona jest we wschodniej części powiatu prudnickiego. Przez teren gminy
przepływa rzeka Osobłoga, lewobrzeżny dopływ Odry i rzeka Stradunia. Gmina ma bardzo dobre
położenie w systemie transportowo-drogowym. Leży przy linii kolejowej Legnica–Katowice i
skrzyżowaniu drogi krajowej relacji Kłodzko–Kędzierzyn-Koźle, tzw. „Trasa Sudecka” z drogą
wojewódzką Opole - Głubczyce – granica państwa.
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