
        Uchwała Nr 134/11  

                                   Zarządu Powiatu Opolskiego 

                                   z dnia  31 marca 2011 

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży   

 
 Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ), art.25b, art. 28 ust.1, art.34 

ust.1 pkt 1, 2, art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),  § 69 ust.1 Statutu Powiatu 

Opolskiego  (tekst jednolity Dz.  Urz. Woj.  Opolskiego z 2009 r. Nr 113, poz.1727),      oraz 

zgodnie  z   Uchwałą  Rady  Powiatu  Nr  XV/98/08  z dnia  19 czerwca  2008r. w sprawie  

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, Zarząd Powiatu 

Opolskiego postanawia: 

    
                                                                 § 1 

 

Przeznaczyć  do sprzedaży oraz uchwalić wykaz nieruchomości, stanowiącej własność 

Powiatu Opolskiego, przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargowym,  obejmujący 

nieruchomość gruntową  położoną w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowanej 

budynkiem  w przeszłości wykorzystywanym na cele usługowe  oraz  budynkiem  nieczynnej 

stacji  transformatorowej,   oznaczonej  numerem  działki 836/9 z karty mapy 11 o  

powierzchni 0,4770 ha, zapisanej w księdze wieczystej  OP1O/00099752/1, prowadzonej 

przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Opolu.        

- zgodnie z załącznikiem   stanowiącym integralną część  niniejszej  uchwały. 

                                                                 § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Opolu. 

                                                                 § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                             Zarząd Powiatu Opolskiego: 

                                        1. Henryk Lakwa 

                  2. Leonarda Płoszaj                                                                                                 

                                                                                              3. Krzysztof Wysdak 

                                                                                              4. Sybilla Stelmach    

                                                                                              5. Zofia Kotońska 



 

Nr GN.6840.5.2011.DK                                                        Załącznik do Uchwały 
                                                                                     Zarządu Powiatu Opolskiego   

                                                                           z dnia 31.03.2011r.   Nr 134/11 

 

                                   Zarząd Powiatu Opolskiego  

 Na podstawie  art. 35 ust.1 i 2  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),   

 

podaje do publicznej wiadomości 

 
wykaz nieruchomości   stanowiącej własność Powiatu Opolskiego,   

przeznaczonej do sprzedaży w trybie  przetargowym,  obejmujący nieruchomość 

gruntową   położoną w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowaną  budynkiem  w 

przeszłości wykorzystywanym na cele usługowe oraz  budynkiem  nieczynnej stacji  

transformatorowej,   oznaczonej  numerem  działki 836/9 z karty mapy 11 o  powierzchni 

0,4770 ha, zapisanej w księdze wieczystej  OP1O/00099752/1, prowadzonej przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Opolu.    

   

1.Położenie nieruchomości:  obręb  NIEMODLIN   ul. Zamkowa . 

 

2. Oznaczenie nieruchomości :  

Działka nr   836/9 z karty mapy 11 o powierzchni 0,4770 ha, zapisana jest w księdze 

wieczystej OP1O/00099752/1, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w  Opolu.       

 

3.Opis nieruchomości: 

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wykazu stanowi  składnik  zasobu 

nieruchomości Powiatu Opolskiego, położona jest w Niemodlinie przy ul. Zamkowej,   

zabudowana  jest: 

- budynkiem w przeszłości wykorzystywanym  na usługi pogrzebowe.   Jest to budynek 

wolnostojący, parterowy, murowany, niepodpiwniczony, pokryty stropodachem jedno i 

dwupołaciowym, fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej i bloków 

betonowych. Stolarka okienna  i drzwiowa zniszczona całkowicie,  otwory okienne w części 

zamurowane.   Budynek  wybudowany w 1982r.,  od  7 lat  nie jest użytkowany.  

Z uwagi  na zły stan techniczny , budynek nie nadaje się do użytkowania . 

Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna  w budynku jest  zdewastowana .  

Powierzchnia użytkowa budynku  wynosi   172,00m
2
.   

 

- budynkiem  „trafo” , parterowym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, dwukomorowym, 

wybudowanym w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły ceramicznej i bloków 

betonowych, pokrytym stropodachem oraz papą na lepiku.  

Instalacja elektryczna i odgromowa w budynku jest zdewastowaną.  Stan techniczny budynku 

jest zły. Budynek  nigdy nie był oddany do użytku. 



 

Powierzchnia użytkowa budynku  wynosi   116,00m
2
.   

Nieruchomość  leży przy  drodze publicznej ( droga asfaltowa)  

Wzdłuż granicy północnej przez  działkę biegnie linia zasilająca zabudowę na działce  

sąsiedniej. Na  działce będącej przedmiotem wykazu  posadowiony jest słup energetyczny 

średniego napięcia.  

Nieruchomość ma dostęp do : 

-energii  elektrycznej , 

-wodociągu  z sieci miejskiej, 

- kanalizacji,    

Poza tym nieruchomość  nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań wobec 

osób trzecich.   

 

4.Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   miasta  

Niemodlin, nieruchomość położona  jest  na terenie  oznaczonym symbolem PMN-  teren 

rzemiosła wytwórczego z dopuszczeniem  funkcji mieszkaniowej, z towarzyszącą zabudową 

mieszkaniową .  

 

5.  Cena  nieruchomości  wynosi  145.000,-zł  . 
 

6. Dla  osób o których mowa w art.34 ust.1 pkt.1 i 2  cytowanej wyżej ustawy o gospodarce   

nieruchomościami wyznacza się termin do złożenia wniosku o skorzystaniu z prawa 

pierwszeństwa do dnia   16 maja 2011r. 

 

 

 Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia   4 kwietnia 2011r. do dnia  26 

kwietnia 2011r.  na  tablicach  ogłoszeń:   

-  Starostwa Powiatowego w Opolu, ul Piastowska 14, 

 - Starostwa Powiatowego w Opolu – Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa     

   Plac Wolności  7/8,  

a ponadto informuje się o wywieszeniu wykazu w prasie, a także publikuje się na stronach 

internetowych Powiatu Opolskiego   www.powiatopolski.pl. 

 

 Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu,  Plac Wolności  7/8 , pokój 237, 236  tel. 

0774412339 lub 0774412343.  

                                                                                             Zarząd Powiatu Opolskiego: 

                                        1. Henryk Lakwa 

                  2. Leonarda Płoszaj                                                                    

                                                                                              3. Krzysztof Wysdak 

                                                                                              4. Sybilla Stelmach    

                                                                                              5. Zofia Kotońska 

 


