
                                                                                                                                                               Opole, dnia  11.02.2021r. 

Nr GN.6840.2.2020.JK 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,poz. 1990 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  PRZEZNACZONYCH   DO  SPRZEDAŻY                                                                                          

                                         W DRODZE  BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH 
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Cena                                                          

nieruchomości 

Obręb 

TUŁOWICE 

 Gmina 

 TUŁOWICE 

 

OP1O/000

84929/5, 

 

 

OP1O/00 

150703/9 

 Działki nr : 

-135/56 

 o pow.  

0.0133 ha, 

- 135/57  

o pow.  

0.0411 ha 

 z arkusza 

mapy 1 

Przedmiotem sprzedaży są 

nieruchomości gruntowe zabudowane 

budynkami stanowiącymi odrębną od 

gruntu własność użytkowników 

wieczystych gruntu, ozn. jako działki 

nr 135/56, 135/57. Powyższe działki 

zgodnie z zapisem w ewidencji 

gruntów oznaczone są użytkiem „Bi”-

tereny zabudowane inne.  Działki nr 

135/56 i 135/57 położone są na 

terenie zabudowy przemysłowej. 

Zabudowa okoliczna  w pobliżu to 

zabudowa produkcyjna i tereny 

działalności usługowej. Uzbrojone są 

one w urządzenia infrastruktury 

technicznej poprzez przyłącz do sieci 

zbiorczych przebiegających w pasie 

drogowym.  Nieruchomości posiadają 

dostęp do drogi publicznej. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Tułowice  z dnia 30 sierpnia 2007r. 

w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania  

przestrzennego gminy Tułowice, 

obejmującego teren przemysłu i 

składów w rejonie ulicy 

Przemysłowej i Porcelitowej 

nieruchomości ozn. nr 135/56 i 

135/57 znajdują się na terenie ozn. 

symbolem 28b P,B,S,U- tereny 

przeznaczone pod zabudowę 

przemysłową,składową,produkcyjn

o-usługową, usługowo-handlową 

lub technicznego zaplecza 

motoryzacji i maszyn rolniczych 

oraz obiektów infrastruktury 

technicznej. 

Sprzedaż   

w drodze 

bezprze- 

targowej 

na rzecz 

użytkow

ników 

wieczy- 

stych 

gruntu – 

w myśl 

art.37 

ust. 2 pkt 

5 ustawy 

o gosp. 

nierucho

mościam 

Cena nieruchomości gruntowych wynosi 

28.848,00 zł. Wartość prawa użytkowania 

wieczystego wynosi 10.238,00 zł. Na poczet ceny 

nieruchomości gruntowych sprzedawanych 

użytkownikom wieczystym zalicza się kwotę  

równą wartości prawa użytkowania wieczystego 

tej nieruchomości.   

Do zapłaty : Zgodnie z zarządzeniem Wojewody 

Opolskiego cena nieruchomości winna być równa 

wartości rynkowej prawa własności tych 

nieruchomości i wynosi  18.610,00 zł. Sprzedaż 

nieruchomości gruntowej na rzecz jej 

użytkownika wieczystego nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem VAT- ponieważ nie 

stanowi ona dostawy w rozumieniu art.7 ust.1 

ustawy z dnia  11.03.2004r.  

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze 

zbyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia 

umowy notarialnej. 

  

Dla osób, o których mowa w art. 34  ust.1, pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin do złożenia wniosku o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do dnia  29.03.2021r. 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 oraz  Placu Wolności   7/8   na okres 21 dni,  tj. od  dnia  15.02.2021r. do dnia  8.03.2021r.  

a także zamieszcza się na stronach internetowych Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl oraz przekazuje się Wojewodzie Opolskiemu w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody 

w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, na 

terenie którego położona jest nieruchomość.  Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Pl. Wolności 7/8, II  piętro, pokój nr  236 lub 227, tel.: 77 

4412343, 4412339. 
 

       

 

 

 

http://www.powiatopolski.pl/


 


