
 

      Uchwała Nr 214/11 

              Zarządu Powiatu Opolskiego 

        z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia  

wykazu nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy 

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 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 ( Dz. U. z 

2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) § 69 ust.1 Statutu Powiatu Opolskiego  (tekst jednolity Dz.  

Urz. Woj.  Opolskiego z 2009 r. Nr 113, poz.1727) oraz zgodnie z § 10 uchwały 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),  

Zarząd Powiatu Opolskiego postanawia :          

  

      

                                                                             § 1 

 

Przeznaczyć  do dzierżawy oraz uchwalić wykaz nieruchomości, stanowiącej własność 

Powiatu Opolskiego obejmujący   część   budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu  (część  

szybu   windy towarowo-osobowej oraz część dachu), usytuowanego na działce oznaczonej 

numerem  działki   28/2  z  karty mapy 55  o powierzchni 0,3548 ha w udziale 9386/10000 cz. 

obręb Opole -  objętej księgą wieczystą nr  OP1O/00021429/1    prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Opolu,  

-stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

 

                       § 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.  Sybilla Stelmach    

                  5.  Zofia Kotońska 



                                                                 Załącznik do Uchwały                    

                                                                                      Zarządu Powiatu Opolskiego   

                                                                 z dnia  28.06.2011r.  Nr 214/11 

 

Nr GN.2501.98.2011.DK 

 

                                   Zarząd Powiatu Opolskiego  

 
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),   podaje do publicznej wiadomości 

 

W Y K A Z      
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ   DO DZIERŻAWY 

 
stanowiącej własność Powiatu Opolskiego   położonej  w  Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 .     

1.Oznaczenie i opis nieruchomości : 

 

Działka nr 28/2  z  karty mapy 55  o powierzchni 0,3548 ha. obręb Opole    zabudowana jest 

budynkiem pokoszarowym  przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu, objęta księgą wieczystą nr  

OP1O/00021429/1 stanowi własność Powiatu Opolskiego w udziale   9386/10000  części.    

Budynek przy ul. Plebiscytowej 5  został wpisany do rejestru zabytków Województwa 

Opolskiego  pod nr KS.A.T-II-2372/97 z dnia 11.08.1997r.- jako dobro kultury. 

Przedmiotem  wykazu jest  część wyżej opisanej nieruchomości obejmująca  część  

szybu windy towarowo-osobowej oraz część dachu budynku,  na którym zbudowana jest i 

funkcjonuje stacja bazowa  telefonii komórkowej  sieci ERA – T-Mobile ( obecnie pozostaje 

bez zgody właściciela nieruchomości – Powiatu Opolskiego) . 

Nieruchomość  położona jest na terenie   uzbrojonym w urządzenia: woda, gaz, energia 

elektryczna, sieć telefoniczna oraz posiada bezpośredni  dostęp do drogi o nawierzchni 

asfaltowej. 

Ponadto opisany wyżej budynek ( w innym miejscu dachu ) obciążony jest drugą  czynną 

stacją bazową telefonii komórkowej sieci Polkomtel SA. 

  
2.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

 

Miasto Opole dla tego terenu nie posiada aktualnego miejscowego planu   zagospodarowania 

przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

działka  28/2 położona jest w strefie usługowo-mieszkaniowej oznaczonej  symbolem 4UM.  

3.Sposób zagospodarowania: 

Stacja bazowa telefonii komórkowej Polskiej Telefonii Cyfrowej. 



 

4.Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy oraz termin jej wnoszenia : 

 

Miesięczny czynsz  wynosi  5.300,00 zł, powiększony o należny podatek VAT.    

Czynsz jest płatny każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie  faktury wystawianej 

przez  Wydzierżawiającego.   

 

 

 Niniejszy  wykaz   wywiesza  się na okres 21 dni tj.   od dnia  28 czerwca 2011r.   do   dnia  

19 lipca 2011r.  na  tablicach  ogłoszeń:   

-  Starostwa Powiatowego w Opolu, ul Piastowska 14, 

 - 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.  Sybilla Stelmach    

                  5.  Zofia Kotońska   

 

  

 


