
 

GN.6825.1.2018.UL                                          Opole, 2018.06.12 

  
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 121 z późn. zm.) Starosta Opolski 

reprezentujący  Skarb Państwa w sprawach gospodarki nieruchomościami, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości: 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO 
 
Położe-

nie nie-

rucho-

mości 

 
Nr KW 

 
Oznaczenie 

nieruchomo-

ści 

 
Opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

 

 
Forma 

zbycia 

 
Cena nieruchomości 

 
Obręb: 

Dobrzeń 

Wielki 

gmina: 

Dobrzeń 

Wielki 

  

 
OP1O/001

52000/5  

 
Działka:  

nr 1798/428,  

pow. 0.0173 

ha , arkusz 

mapy 3, od-

dana w użyt-

kowanie wie-

czyste 

 
Przedmiotem sprzedaży 

jest nieruchomość grunto-

wa niezabudowana. Obec-

nie odkładany jest na niej 

humus i materiały budow-

lane. Grunt ten jest wła-

snością Skarbu Państwa, 

został oddany w użytko-

wanie wieczyste na 99 lat. 

Nieruchomość jest poło-

żona w terenie uzbrojonym 

w: wodę, kanalizację, 

energię elektryczną, gaz. 

Działka jest częściowo 

ogrodzona. Teren płaski. 

Kształt wycenianej nieru-

chomości jest zbliżony do 

bardzo wydłużonego rów-

noległoboku. Działka nie 

posiada dostępu do drogi. 

W sąsiedztwie znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, wieloro-

dzinna oraz tereny zielone.  

 
Zgodnie z miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Dobrzeń 

Wielki, nieruchomość  leży w obszarze 

oznaczonym symbolem  „ MN ” – tereny 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej. Plan został zatwierdzony 

Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr 

XXV/194/2016 z dnia 02.12.2016 r. ogło-

szony w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego  poz.2846 z dnia 

27.12.2016 r. 

Nie znajduje się na obszarze rewitalizacji 

oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz 

nie jest objęta uproszczonym planem 

urządzania lasu. 

Grunt ten ma umożliwić użytkownikowi 

wieczystemu  zapewnienie właściwych 

warunków do prowadzenia inwestycji 

budowlanej polegającej na budowie 

czterech budynków mieszkalnych jedno-

rodzinnych dwulokalowych w zabudowie 

bliźniaczej z wbudowanym garażem. 

 
Zbycie w 

drodze 

bezprze-

targowej 

na rzecz 

jej użyt-

kownika 

wieczy-

stego. 

Cena nieruchomości gruntowej:20 500 zł  

Wartość prawa użytkowania wieczyste-

go: 8 600  zł   

Na poczet ceny nieruchomości gruntowej 

zostanie zaliczona kwota równa wartości 

prawa użytkowania wieczystego.  

Do zapłaty: Zgodnie z § 2 zarządzenia 

Nr 48/18 Wojewody Opolskiego z dnia 

22 maja 2018 r. cena nieruchomości 

gruntowej będzie równa wartości rynko-

wej prawa własności tej nieruchomości i 

będzie wynosiła 11 900 zł. 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na 

rzecz jej dotychczasowego użytkownika 

wieczystego nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi 

ona dostawy towarów w rozumieniu art.7 

ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o po-

datku od towarów i  usług.  

Nabywca ponosi wszelkie opłaty  zwią-

zane ze zbyciem nieruchomości grunto-

wej, w tym koszty zawarcia umowy 

notarialnej. 
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Dla osób, o których mowa w art. 34, ust.1, pkt 1 i 2 cytowanej wyżej wymienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza  się termin do złożenia wniosku o 

skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do dnia  26.07.2018r. 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez: 

- wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia  15.06.2018 r.  do dnia 05.07.2018 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 oraz Placu Wolności 

7/8. 

-zamieszczenie  na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl.  

-przekazanie wojewodzie, w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w BIP przez okres 21 dni. 

Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega  ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Pl. Wolności 7/8, II - gie piętro, pokój nr  228, tel. 4412341,   

                                                                 

 
 

               Starosta Opolski 
                 Henryk Lakwa  

             
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatopolski.pl/

