
   

Uchwała nr 2192/18 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 października 2018r. 

w sprawie  sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej 

przeznaczonej do oddania w użyczenie. 

  

 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 2018 r.  poz. 995 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 2018 r. poz. 121 z późn. zm),  § 69 ust.1 Statutu 

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

oraz zgodnie  uchwałą 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), uchwały nr XLV/319/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 

2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa 

nieruchomości zabudowanej  położonej w Chróścinie, Zarząd Powiatu Opolskiego 

postanawia :        

§ 1 

Uchwalić wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chróścinie przy ul. 

Niemodlińskiej 39,  przeznaczonej  do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa na 

okres 10 lat,  obejmującej grunt: 

1) oznaczony numerem działki 341/8 z km. 5 o powierzchni 0,4218 ha wraz z  

usytuowanymi na nim obiektami szkolnymi byłego Zespołu Szkół w Chróścinie , 

2) stanowiący część działki zadrzewionej o numerze 342/8 z km. 5 o powierzchni 1,7321 ha 

oznaczonej użytkiem Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione,   

z przeznaczeniem  na cele społeczne, umieszczenie w zabudowaniach poszkolnych  siedziby 

Gminnego Ośrodka Kultury    

- stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.  

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00099019/1 przez Sąd 

Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych.   

§ 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    



  

 

                                                                                                                                                                                                         

Nr GN.6840.1.2017.DK3                                                       Załącznik do Uchwały 

                                                                                     Zarządu Powiatu Opolskiego   

                                                                           z dnia 29.10.2018r. Nr 2192/18 

 

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 2018r. poz. 121 z późn. zm.)    

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

przeznaczonej  do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa, na okres 10 lat, 

z przeznaczeniem  na cele społeczne.   

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Opolskiego, zapisana jest w księdze wieczystej  nr  

OP1O/00099019/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 

Opolu .  

1. Położenie nieruchomości:  obręb  Chróścina ul. Niemodlińska 39, gmina Dąbrowa. 

2. Oznaczenie nieruchomości :      

- grunt oznaczony numerem działki 341/8 z km. 5 o powierzchni 0,4218 ha wraz z   

   usytuowanymi na nim obiektami szkolnymi byłego Zespołu Szkół w Chróścinie , 

- grunt stanowiący część działki zadrzewionej o numerze 342/8 z km. 5  o powierzchni 

  1,7321 ha oznaczonej użytkiem Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione. 

3. Opis nieruchomości: 

Nieruchomość  będąca przedmiotem uchwały oznaczona numerami działek  działki 341/8 i 

342/8 z km. 5  stanowi własność Powiatu Opolskiego. 

Na terenie działki 341/8 znajdują się dwa obiekty szkolne: 

- budynek główny szkoły, dwukondygnacyjny, wolnostojący, w kształcie litery T o  

  powierzchni użytkowej 726,40m2, 

- budynek świetlicy szkolnej, wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchni   

  użytkowej 125m2, w budynku tym znajduje się świetlica i pomieszczenia gospodarcze. 

Działka nr 342/8 posiada powierzchnię 2,1383 ha, jest niezabudowana i w części 

zadrzewiona. 

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość obejmująca grunt oznaczony numerem działki 

341/8 z km. 5 o powierzchni 0,4218 ha wraz z  usytuowanymi na nim obiektami szkolnymi 

byłego Zespołu Szkół w Chróścinie oraz stanowiący część działki zadrzewionej o numerze 

342/8 z km. 5 o powierzchni 1,7321 ha oznaczonej użytkiem Lz- grunty zadrzewione i 

zakrzewione.  

W operacie ewidencji gruntów  działka numer 341/8  oznaczona jest jako   Bi- inne tereny 

zabudowane, działka nr 342/8 z km. 5 oznaczona jest użytkiem Lz- grunty zadrzewione i 

zakrzewione  o powierzchni 1,7321 ha oraz Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane  o 

powierzchni 0,4218 ha. 

Przeznaczony w użyczenie grunt stanowiący część działki nr 342/8 oznaczony użytkiem Lz 

będzie obciążony nieograniczoną w czasie służebnością gruntową (drogą konieczną) na rzecz 

każdoczesnych właścicieli i posiadaczy części działki nr 342/8 oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków (na dzień oddania w użyczenie) użytkiem Bp oraz właścicieli i 



  

 

posiadaczy lokali znajdujących się w budynkach, które byłyby na tej części działki  

posadowione, polegająca na prawie przechodu i przejazdu w pasie drożnym o szerokości 6 m 

z działek nr 191/32 i 87/13 ( droga wojewódzka) obręb Chróścina  do części działki nr 342/8 

oznaczonej użytkiem Bp – zgodnie ze szkicem, który będzie załącznikiem do umowy 

użyczenia. 

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego . 

Gmina Dąbrowa dla tego terenu nie posiada aktualnego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w obowiązującym studium działka 341/8 położona jest na terenie  zabudowy 

usługowej natomiast działka nr 342/8 na terenie zieleni urządzonej. 

5. Przeznaczenie  nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania. 

Oddanie w użyczenie z przeznaczeniem  na cele społeczne, umieszczenie w zabudowaniach 

poszkolnych  siedziby Gminnego Ośrodka Kultury .   

Obowiązek zmiany sposobu użytkowania nieruchomości (budynku), w przypadku zaistnienia 

takiej potrzeby, spoczywa na Biorącym w użyczenie. 

6.  Na Biorącym w użyczenie ciążył będzie obowiązek  wykonywania  własnym staraniem i 

na swój koszt wszystkich czynności związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, a  

obejmujących zabezpieczenie obiektu w energię elektryczną, energię cieplną, wodę, 

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, konserwację urządzeń, ochronę  

obiektu, utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, naprawy bieżące w zakresie usług  

stolarskich elektrycznych, prowadzenie remontów obiektu dla zachowania przedmiotu 

użyczenia w stanie niepogorszonym, zabezpieczenie na okres trwania umowy ubezpieczenia 

właściwego dla nieruchomości oraz ponoszenia obciążeń finansowych z tytułu podatków i 

innych świadczeń na rzecz Skarbu Państwa jakie wynikają z właściwych przepisów 

dotyczących posiadania nieruchomości.  

  

Niniejszy  wykaz   wywiesza  się na okres 21 dni tj.   od dnia  5.11.2018r.   do   dnia  

27.11.2018r.  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 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 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/

