
  
          Uchwała Nr 1275/17 

          Zarządu Powiatu Opolskiego 

       z dnia  15 maja 2017r.  

w sprawie przeznaczenia powierzchni użytkowej do dzierżawy oraz sporządzenia  

i ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy 

 

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

powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 z późn. zm.), art.11 ust.1, art.13 ust.1, 

art.25b, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 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 § 10 

uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 z dnia 30 czerwca  2000 r. w sprawie zasad 

nabycia, zbycia i obciążania  nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 

okres dłuższy niż trzy lata (zm. uchwałą XVII/121/04 – opubl.  Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 

66 poz. 1750, zm. uchwałą IX/49/07 – opubl.  Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 87 poz. 2738),  

Zarząd Powiatu Opolskiego postanawia :  

            

                                                                         § 1 

Przeznaczyć  do dzierżawy oraz uchwalić wykaz nieruchomości   przeznaczonej do dzierżawy 

obejmujący  powierzchnię  użytkową 1m2 (część pomieszczenia nr 0/02 - hol) w budynku  

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, usytuowanego  na działkach  

oznaczonych numerami : 

13/4  z km. 53  o powierzchni 0,0483 ha , zapisanej  w kw OP1O/00074300/7,  

13/7  z km. 53  o powierzchni 0,0216 ha , zapisanej  w kw OP1O/00073634/0,  

13/9  z km. 53  o powierzchni 0,0031 ha , zapisanej  w kw OP1O/00073634/0, 

z przeznaczeniem na umieszczenie dystrybutora do napojów gorących 

- stanowiący integralną część niniejszej uchwały.  

Wyżej wymienione działki pozostają w  użytkowaniu wieczystym  Powiatu Opolskiego wraz 

z prawem własności  budynku posadowionego na tych działkach.  

 

                            § 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. Rudolf Mohlek   

                                                                                              5. Sybilla Stelmach    

 

         

 

 



Załącznik do Uchwały                    

                                                                                       Zarządu Powiatu Opolskiego   

                                                                  z dnia 15.05.2017r. Nr 1275/17 

Nr GN.2501.24.2017.DK 
                                            Zarząd Powiatu Opolskiego  
  

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

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.), podaje do 

publicznej wiadomości 

W Y K A Z      

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ   DO DZIERŻAWY  

 

1.Oznaczenie i opis nieruchomości : 

Przedmiotem wykazu jest część pomieszczenia użytkowego nr 0/02 – hol o powierzchni 1m2 

znajdującego się  na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29,    

położonym  na działkach  oznaczonych numerami : 

13/4  z km. 53  o powierzchni 0,0483 ha , zapisanej  w kw OP1O/00074300/7,  

13/7  z km. 53  o powierzchni 0,0216 ha , zapisanej  w kw OP1O/00073634/0,  

13/9  z km. 53  o powierzchni 0,0031 ha , zapisanej  w kw OP1O/00073634/0,  

Wyżej wymienione działki pozostają w  użytkowaniu wieczystym  Powiatu Opolskiego wraz 

z prawem własności  budynku posadowionego na tych działkach.  

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy jest wolna od obciążeń.    

 

2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego : 
Działki gruntu na których znajduje się budynek Starostwa Powiatowego w Opolu  położone 

są na terenie nie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.  

 

3.Sposób zagospodarowania: 

Część pomieszczenia użytkowego ujęta w wykazie oddana będzie w dzierżawę,    

z przeznaczeniem na umieszczenie dystrybutora do napojów gorących. 

 

4.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz termin ich wnoszenia : 

Minimalna stawka czynszu wynosi 100 zł ( brutto w tym podatek VAT) za 1m2 dzierżawionej 

powierzchni.  

Niniejszy  wykaz   wywiesza  się na okres 21 dni tj.   od dnia  17.05.2017r.   do   dnia  

7.06.2017r.  na  tablicach  ogłoszeń:   

-  Starostwa Powiatowego w Opolu, ul 1 Maja 29, 

 - Starostwa Powiatowego w Opolu – Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa     

    Plac Wolności  7/8,  

a ponadto informację  o wywieszeniu tego wykazu podaje się  w prasie lokalnej, a także 

publikuje się na stronie internetowej Powiatu Opolskiego   www.powiatopolski.pl  

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Opolu,  Plac Wolności  7/8 , pokój 227 lub 236,  tel. 774412339, 

774412343. 

   

                  Zarząd Powiatu Opolskiego: 

                               1. Henryk Lakwa 

        2. Leonarda Płoszaj 

        3. Krzysztof Wysdak 

        4. Rudolf Mohlek 

        5. Sybilla Stelmach  

http://www.powiatopolski.pl/

