
 

 

 

Nr GN.6840.7.2020.JK                                            Opole, 2021-02-16 
 

        

     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  PRZEZNACZONEJ   DO  ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY 
 

Położenie 

nieruchomości 

Nr księgi 

wieczystej 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

 
Forma 

zbycia 

Wartość nieruchomości 

darowanej 

 

obręb:  

SZYDŁÓW 

gmina:  

TULOWICE 

 

OP1O/0005

6715/7 

 

Zabudowania 

mieszkalno-

gospodarcze, 

stanowiące 

odrębny od 

gruntu przedmiot 

własności, 

usytuowane na 

działce Gminy 

Tułowice nr 

113/2 o pow. 

0.2420 ha , obręb 

Szydłów, gmina 

Tułowice 

 

Nieruchomość budynkowa będąca 

przedmiotem niniejszego wykazu 

stanowi budynek mieszkalny w ruinie i 

pozostałości zabudowań gospoda-

rczych. Budynek mieszkalny jest w 

bardzo złym stanie technicznym i  z 

uwagi na  istniejące zagrożenie 

samoistnego zawalenia się stropów i 

dachu istnieje konieczność pilnego 

przeprowadzenia prac rozbiórkowych. 

Pozostałe obiekty budowlane- budynki 

gospodarcze, wchodzące w skład 

zabudowań mieszkalno-gospodarczych  

uległy zawaleniu  a przez to resztki 

tych budynków (fragmenty ścian) 

kwalifikują się do rozbiórki. 

 

W planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tułowice 

nieruchomość położona jest na 

obszarze ozn. symbolem MRJ, MN-

tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową, jednorodzinną i 

zagrodową. Nieruchomość zostanie 

darowana na rzecz Gminy Tułowice z 

przeznaczeniem na stworzenie centrum 

przesiadkowego dla podróżnych 

korzystających z linii kolejowej Nysa –

Opole. Zagospodarowanie nierucho- 

mości zgodnie z celem darowizny 

winno nastąpić w terminie 5 lat od dnia 

zawarcia umowy darowizny. 

 

Darowizna 

na rzecz 

Gminy 

Tułowice 

 

Zabudowania mieszkalno-

gospodarcze, stanowiące 

odrębny od gruntu 

przedmiot własności, 

zgodnie z opinią rzeczozna- 

wcy majątkowego  z uwagi 

na bardzo zły stan 

techniczny tych obiektów 

nie przedstawiają żadnej 

wartości rynkowej. 

Zgodnie z kosztorysem prac 

rozbiórkowych zabudowy 

mieszkalno-gospodarczej, 

sporządzonym przez 

rzeczoznawcę, wartość 

kosztorysowa prac 

rozbiórkowych wynosi- 

49.170,00 zł. 

 

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

prawa pierwszeństwa do dnia 31.03.2021r. Niniejszy wykaz wywiesza się  na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Opolu - ul. 1 Maja 29, Starostwa Powiatowego 

w Opolu - Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa – Pl. Wolności 7/8, na okres 21 dni, tj. od dnia 17.02.2021r. do dnia 10.03.2021r. 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, tel. 77/4412343, 77/4412339. 

 

 

       

http://www.powiatopolski.pl/

