
                                        Opole, 2020-01-28 

Nr GN.6840.3.2017.JK 

             OGŁOSZENIE 

 Starosta Opolski działając zgodnie z art. 4 pkt 9, art.11 ust.1 i 2, art.13 ust.1, art. 23 

ust.1, pkt 7, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i  2, art. 40 ust.1, pkt 1, art. 67 ust.1 i 2 pkt 1, 

art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z  

2017 r. poz. 782  z późn. zm.), § 1, § 3 ust.1, § 4 ust. 5 i 6, § 5 i 5a rozporządzenia  Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490), stosownie do zarządzenia 

Wojewody Opolskiego nr 131/19 z dnia  24 października 2019r. w sprawie wyrażenia  zgody 

na  sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonych w Karczowie gmina Dąbrowa ozn. jako działka nr 127/1 o pow. 2.9500 ha i nr 

127/2 o pow. 0.0400 ha, objętych KW OP1O/00088014/6 oraz nr 113, 114, 115, 116, 117, 

118 i 127/4 o łącznej pow. 0,6032 ha, objęte Kw Nr OP1O/00054745/2 z k.m. 1 oraz  

pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.05.2017r. nr 

ZN.5173.14.2017.MK 

         o g ł a s z a  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących  własność Skarbu 

Państwa, położonych w  obrębie KARCZÓW przy Dąbrowskiej 2, gmina Dąbrowa, powiat 

opolski, zabudowanych zespołem dworsko-parkowym, oznaczonych w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako : 

-działki nr 127/1 o pow. 2.9500 ha i nr  127/2 o pow.0.0400 ha (łączna powierzchnia 

2.9900 ha), z ark.mapy 1, zapisane w księdze wieczystej Kw nr OP1O/00088014/6, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu - Wydział VI Ksiąg Wieczystych, 

 - działki nr 113 o pow. 0.0600 ha, nr 114 o pow. 0.1700 ha, nr 115 o pow. 0.0700 ha, nr 

116 o pow. 0.0200 ha, nr 117 o pow. 0.0200 ha, nr 118 o pow.0.0200 ha, nr 127/4 o 

pow. 0.2432 ha (łączna powierzchni 0.6032 ha) z ark.mapy 1, zabudowane 

kompleksem gospodarczym, zapisane w księdze wieczystej Kw nr OP10/00054745/2, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu -Wydział VI Ksiąg Wieczystych. 

 Na działce nr 127/1 usytuowany jest m.in. budynek dworu wpisany do rejestru 

zabytków  województwa opolskiego pod nr 1012/65, na podstawie decyzji  Wojewody 

Opolskiego z dnia 7 maja 1965r.  

           Na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 127/4 o pow. 3.2332 ha  znajduje się park 

zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 79/83 - na 

mocy decyzji Wojewody   Opolskiego  z dnia 8 września 1983r. Teren ten  jest w części 

zadrzewiony, znajdują się  na  nim  m.in.  dwa dęby szypułkowe stanowiące Pomniki 

Przyrody - zapisane w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody.  

Pozostałe działki usytuowane są poza granicami parku. 

Sprzedaż obejmuje także zabytkowe elementami wystroju i wyposażenia, ujęte w 

Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Ruchomych  Województwa Opolskiego, znajdujące się w 

obrębie  opisanych  wyżej nieruchomości. 

Budynek dworu został wzniesiony w XVII wieku, następnie przebudowany w 1791 roku 

i prawdopodobnie w latach 80-tych lub 90-tych XIX wieku oraz w I połowie XX wieku. 

Ściany zewnętrzne i pierwotne suteryn, parteru i piętra murowane są z cegły 

ceramicznej, pełnej, parteru i piętra częściowo  suteryn obustronnie otynkowane. Dach 

mansardowy, więźba drewniana o podstawowej konstrukcji  płatwiowo- stolcowej, z 

dwiema kondygnacjami  w poziomie poddasza  i dwoma poziomami krokwi. Dach 

korpusu głównego, jak i wystawek pokryte są dachówką ceramiczną, karpiówką.  
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Budynek dworu wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  oraz 

centralnego ogrzewania. Instalacje w budynku są zużyte technicznie i wymagają wymiany 

Parametry techniczne budynku: 

- kubatura   7.850,00 m3  

- powierzchnia zabudowy   441,00 m2  

- powierzchnia  ogólna   1 043,10 m2 

Budynek  dworu wymaga kapitalnego remontu. 

  W budynku dworu  znajdują się zabytkowe elementy architektonicznego wystroju 

stanowiące  wyposażenie obiektu i ujęte są  w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

Ruchomych, tj. żyrandol ( korytarz wejścia głównego) -1 szt., żyrandol  ( pomieszczenia na 

parterze)- 3 szt.,piec kaflowy (piwnica) 1 szt., piec kaflowy ( pomieszczenia na I piętrze ) -2 

szt., ramy rzeźbione ( korytarz na I piętrze) -2 szt., żyrandol (korytarz na I piętrze ) -3 szt., 

lustra z ramami (  I piętro )  -2 szt., żyrandol (pomieszczenie na I piętrze z piecem i 

lustrami),witraże   ( poddasze) - 6 szt. oraz brama żelazna kuta, dwuskrzydłowa ( znajdująca 

się przy wejściu głównym) – 1 szt. oraz lampy  przy bramie – 2 szt. 

Na działce nr 127/1 poza budynkiem dworu usytuowane są niżej wymienione budynki : 

1)  wolnostojący    budynek   zwany „administracyjnym”  z kotłownią,    piętrowy    bez 

     podpiwniczenia, w konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym o powierzchni  600,30 m2    

      wymagający remontu kapitalnego, w tym wymiany dachu i remontu posadzki, elewacji  

    zewnętrznej i wewnętrznej, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej , instalacji elektrycznej,   

    wodno-sanitarnej i centralnego ogrzewania , 

             2)  wolnostojący  obiekt (w przeszłości budynek administracyjny typu pawilon) parterowy –  

                 bez podpiwniczenia, w konstrukcji szkieletowej drewnianej z zawalonym dachem  o  

                 powierzchni  296,40 m2, z uwagi na utratę wartości użytkowej wymagający rozbiórki, 

            3)  wolnostojący  obiekt (w przeszłości budynek administracyjno-gospodarczy), piętrowy      

               bez  podpiwniczenia, w konstrukcji murowanej  o powierzchni 574,50 m2, z zawalonym   

             dachem  i ścianą zewnętrzną, z uwagi na utratę wartości użytkowej wymagający      

             rozbiórki, 

              4)  budynek portierni, parterowy bez podpiwniczenia w konstrukcji murowanej z dachem    

              płaskim, o powierzchni użytkowej 14 m2, wymagający kapitalnego remontu w tym    

              wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wodno-sanitarnej i    

              centralnego ogrzewania, obecnie użytkowany przez ochronę obiektu, 

            5)   budynek mieszczący szeregowo 10 komórek gospodarczych, parterowy bez   

              podpiwniczenia  w  konstrukcji  tradycyjnej   z  dachem płaskim  o  powierzchni 76.60 m ,  

              wymagający kapitalnego remontu, w tym wymiany  pokrycia dachowego, elewacji i stolarki, 

              Na działce nr 127/2 posadowiony jest wolnostojący budynek mieszczący pięć boksów    

              garażowych, parterowy bez podpiwniczenia, w konstrukcji murowanej z płaskim dachem o   

              powierzchni 78,60 m2, nieużytkowany co najmniej od 17 lat, wymagający remontu      

              kapitalnego,  w szczególności wymiany pokrycia dachowego, bram i elewacji. 

              Na działkach nr: 114, 115, 116, 117, 118, 127/4 posadowione są parterowe budynki w   

              zabudowie szeregowej, bez podpiwniczenia  z poddaszami, stanowiące obiekt w przeszłości    

              wykorzystywany do chowu zwierząt o powierzchni użytkowej  1776 m2, całkowicie    

              zdewastowany, bez okien, drzwi, stolarki okiennej i części elementów konstrukcyjnych, a w  

    przypadku zamiaru przywrócenia wartości użytkowej wymagający odbudowy lub   

              przebudowy.  

              Teren nieruchomości ogrodzony jest ogrodzeniem stałym murowanym oraz z ram 

stalowych z  siatką. 
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Nieruchomości obejmujące działki nr 127/1, 127/2, 127/4 wraz z budynkiem dworu oraz 

opisane wyżej zabytkowe elementy architektonicznego wystroju stanowiące wyposażenie 

obiektu,  ujęte  w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Ruchomych objęte  są  ochroną  

konserwatorską.  W związku z tym na przyszłym  właścicielu ciążą prawa i   obowiązki 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  nad 

zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).  Nabywca nieruchomości  

po zawarciu aktu notarialnego zobowiązany jest przesłać kopię tego aktu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. 

Nadmienia się, że nieruchomości  nie są obciążone i nie są przedmiotem innych 

zobowiązań wobec osób trzecich.  

    Nieruchomości pozostają puste, nieużytkowane co najmniej od 17 lat, z wyłączeniem 

budynku portierni. Nieruchomości do połowy lat 90-tych XX wieku pozostawały we 

władaniu Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Karczowie i były wykorzystywana na 

cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Główne obiekty nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży, tj. budynek dworu oraz park zabytkowy wpisane są do rejestru 

zabytków i z tego względu sposób użytkowania tych obiektów powinien być zgodny z 

przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Starosta Opolski uzyskał pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków z 

dnia 12.05.2017r. nr ZN.5173.14.2017.MK na  sprzedaż w trybie przetargowym  

nieruchomości opisanych wyżej. 

W akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości zostaną zawarte następujące zapisy, 

objęte ww. pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków : 

1) oświadczenie kupującego o zobowiązaniu się do przeprowadzenia robót 

zabezpieczających budynek dworu w terminie do pięciu lat od daty zawarcia umowy 

sprzedaży nieruchomości, w zakresie: uszczelnienie dachu poprzez uzupełnienie 

ubytków w pokryciu dachowym, wymiana zdegradowanych oraz uzupełnienie 

brakujących rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, prawidłowe 

odprowadzenie wód opadowych od budynku poprzez korektę umieszczenia rur 

spustowych, uszczelnienie płyty tarasu, prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z 

tarasu, podparcie spękanych sklepień w pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowanych 

pod tarasem, likwidacja betonowej opaski i chodników wokół budynku powodujących 

zawilgocenie murów; 

2) zastrzeżenie o prawie pierwokupu przez Starostę Opolskiego nieruchomości objętej 

umową sprzedaży, z ujawnieniem prawa pierwokupu w księdze wieczystej; 

3) zastrzeżenie o prawie odkupu nieruchomości w okresie do pięciu lat od daty zawarcia 

umowy sprzedaży nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminów 

przeprowadzenia prac zabezpieczających przez kupującego, z ujawnieniem prawa 

odkupu w księdze wieczystej; 

4) zastrzeżenie o konieczności zachowania jednolitości dworu i parku dworskiego jako 

zespołu zabytkowego.  

 Dla terenu, na którym zlokalizowane są opisane wyżej działki gmina Dąbrowa nie posiada 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i  

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa, zatwierdzonego uchwałą nr 

W21/11 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 10 lutego 2011 roku, działka nr 127/1 z km 1 w 

Karczowie położona jest w części powierzchni o obszarze 2,0340 ha na terenie oznaczonym 

symbolem 4.1.ZP- zieleń urządzona natomiast w części o obszarze 0,9160 ha oznaczona jest 

symbolem 4.2.U- teren zabudowy usługowej, działki nr 127/2, 113,114, 115, 116, 117, 118, 127/4,  

km 1, obręb Karczów położone są na terenie oznaczonym symbolem 4.2.U-teren zabudowy 

usługowej.  
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 Nieruchomości objęte ogłoszeniem przeznaczone zostały do sprzedaży wykazem z 

dnia 12.12.2019r., wywieszonym na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu w 

dniach od 12.12.2019r. do 2.01.2020r. a także zamieszczonym  na  okres 21 dni na stronach  

internetowych Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl oraz na stronie podmiotowej 

Wojewody Opolskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto  informacja o wykazaniu 

nieruchomości do sprzedaży opublikowana  była  w Gazecie Wyborczej w dniu 17.12.2019r. 

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi    1 170 000 zł, 

(w tym  część nieruchomości, wpisanej do rejestru zabytków  wynosi  763 918 ,-zł) 

Wysokość wadium wynosi  117.000 zł 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi  11.700 zł 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

cytowanej na wstępie ustalona w przetargu cena części nieruchomości – gruntu obejmującego 

park zabytkowy (działki nr 127/1, 127/2, 127/4) oraz budynku dworu,  podlega obniżeniu o 

50% -z uwagi na to, że park zabytkowy oraz  budynek dworu wpisane są do rejestru 

zabytków woj. Opolskiego. 

 Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie 

art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

Przetarg odbędzie się  dnia 16 kwietnia  2020r. o godz. 900  w Starostwie 

Powiatowym w Opolu-Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa, Plac Wolności 7/8,  pok.  228 ( II piętro). 
 

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są do : 

1) wpłacenia wadium w pieniądzu, w  wysokości  117.000 zł, na konto Powiatu 

Opolskiego  w Banku PKO BP I Oddział  w Opolu  Nr  96 1020 3668 0000 5602 0015 

8774   w  terminie   do dnia  7 kwietnia 2020r. (za datę wniesienia wadium uważa się 

datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Opolu), 

2) złożenia w terminie do dnia 7 kwietnia 2020r. do godziny 1530 w Starostwie 

Powiatowym w Opolu- Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Pl. Wolności 

7/8,  pok. 236 ( II piętro) : 

 - pisemnego  oświadczenia  (oryginału)  o zapoznaniu się z warunkami przetargu, 

 - pisemnego oświadczenia (oryginału), że w przypadku zakupu nieruchomości  zobowiązują 

się  do przeprowadzenia robót zabezpieczających budynek dworu w terminie do pięciu lat od 

daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w zakresie: uszczelnienie dachu poprzez 

uzupełnienie ubytków w pokryciu dachowym, wymiana zdegradowanych oraz uzupełnienie 

brakujących rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, prawidłowe odprowadzenie wód 

opadowych od budynku poprzez korektę umieszczenia rur spustowych, uszczelnienie płyty 

tarasu, prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z tarasu, podparcie spękanych sklepień w 

pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowanych pod tarasem, likwidacja betonowej opaski i 

chodników wokół budynku powodujących zawilgocenie murów, 

- pisemnego oświadczenia (oryginału), że w umowie sprzedaży  zobowiązują się do 

ustanowienia na rzecz zbywcy  prawa odkupu nieruchomości w okresie  do pięciu lat od  daty 

zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminów 

przeprowadzenia opisanych wyżej prac zabezpieczających przez kupującego , z ujawnieniem 

prawa odkupu w księdze wieczystej, 

- pisemnego oświadczenia (oryginału), że w umowie sprzedaży zobowiązują się  do 

ustanowienia na rzecz zbywcy  prawa pierwokupu nieruchomości, z ujawnieniem prawa  

pierwokupu w księdze wieczystej, 

http://www.powiatopolski.pl/
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- programu zagospodarowania nieruchomości objętej przetargiem, uzgodnionego z 

Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Osoby, o których mowa  w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017r., poz. 2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia 

wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do 

rekompensaty, jeżeli dołączą do oferty pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 

wysokości niewniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Osoby 

te mogą brać udział w przetargu jeżeli zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu  i 

przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości 

nieruchomości poza obecnymi granicami Państwa Polskiego- w terminie do dnia 1 kwietnia 

2020r. w miejscu określonym na składanie dokumentów dla przystępujących do 

przetargu.  

Przetarg na zbycie opisanej wyżej nieruchomości może się odbyć, chociażby 

zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w 

ogłoszeniu. 

 Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem kapitału zagranicznego, zobowiązane są 

dodatkowo do złożenia   umowy spółki wraz z jej zmianami  oraz  aktualnego wyciągu  z  

Krajowego Rejestru Sądowego - w terminie do dnia 7 kwietnia 2020r. w miejscu 

określonym na składanie dokumentów dla przystępujących do przetargu.  

 

Osoby będące cudzoziemcem  zobowiązane będą przedłożyć zgodę Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości - w rozumieniu ustawy  z dnia 24 

marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z  2014r. , poz.1380 -

tekst jednolity). 

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji 

Przetargowej :  

 

1) osoby fizyczne-dokument potwierdzający tożsamość, 

2) pełnomocnicy –pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub 

pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego), 

3) małżonek zamierzający samodzielnie  licytować nieruchomość nabywaną do majątku 

wspólnego -pisemną zgodę współmałżonka, 

4) małżonek zamierzający samodzielnie  licytować nieruchomość nabywaną do majątku 

wspólnego- pisemną zgodę współmałżonka. 

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet 

ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie 

zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 

nie przystąpi, bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie 

podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej 

kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony  w ciągu 21 

dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie opłaty związane z 

nabyciem nieruchomości, w tym koszty  okazania granic nieruchomości zbywanej  oraz 

koszty zawarcia umowy notarialnej. Okazanie granic, które odbywa się na wniosek osoby 

ustalonej na nabywcę nieruchomości, jak również poniesienie kosztów z tego tytułu, 

następuje przed zawarciem umowy notarialnej. 
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Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć 

skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie Starosty 

Opolskiego. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych 

powodów. Informacja  taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 i Placu Wolności 7-8 oraz na stronie 

internetowej powiatu opolskiego www.powiatopolski.pl 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się  na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 30 stycznia  

2020r. do dnia 31 marca 2020r.  na tablicach ogłoszeń: 

-Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1- go Maja 29, 

-Starostwa Powiatowego w Opolu-Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Plac 

Wolności 7/8 oraz publikuje się na stronach internetowych Powiatu Opolskiego  

www.powiatopolski.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o 

przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej na 2 miesiące 

przed wyznaczonym terminem przetargu 

           

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności  7/8, pokój 227 i 236,  tel.: 77 441339,  

77 4412343.      
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