
                                                                                                         Opole, dnia   25.07.2011r. 

 Nr GN.6840.20.2011.JK 

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 625 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  SPRZEDAŻY                                  

                              W DRODZE  PRZETARGU  USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO  
 

 

Położenie      

nieruchomości 

 
Nr księgi 
wieczystej  

  Oznaczenie 

 nieruchomości 

 
       Opis   nieruchomości 

 
 Przeznaczenie  nieruchomości   
  i sposób  jej zagospodarowania   

 
Forma    
zbycia  

Cena                     

nieruchomości  

Obręb  

TUŁOWICE 
 Gmina 

 TUŁOWICE 
 

OP1O/00  

115387/0 
 Działka nr  155 

 z  ark. mapy 1 

 o powierzchni 

 0,1000 ha 

 

 
Nieruchomość niezabudowana 

położona na terenie przysiółka Tułowice 

Małe, przy drodze o kierunku na Lipno. 

Według zapisu w operacie ewidencji 

gruntów i  budynków stanowi nieużytki. 

W części nieruchomość jest 

zadrzewiona i zakrzewiona.  

W przeszłości była wykorzystywana na 

składowisko odpadów poprodukcyjnych 

z Fabryki Porcelitu. 

 
Zgodnie z planem  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tułowice, zatw. 

uchwałą Rady Gminy w Tułowicach  nr 

X/80/03  z dnia 23.10 2003r., działka nr 

155 ozn. jest symbolem 13 MRj -tereny 

przeznaczona pod zabudowę mieszkalną 

zagrodową z dopuszczeniem  

przekształceń i lokalizacji plombowych 

obiektów lokalnych usług bytowych i 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 

  

 
Sprzedaż   

w drodze 

przetargu 

ustnego 

nieograni- 

czonego. 

 14.000,00 zł 

 + należny     

    podatek       

    VAT   

               

        Dla osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami cyt. na wstępie wyznacza się termin do złożenia wniosku   
        o  skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do dnia  6 września  2011r.     
        Niniejszy wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Opolu - ul. Piastowska 14, Starostwa Powiatowego w Opolu - Wydziału   

        Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – Pl. Wolności   7/8,  na okres  od  dnia  25.07.2011r. do dnia  16.08.2011r. oraz publikuje się na stronie   

        internetowej  Powiatu Opolskiego  www.powiatopolski.pl.   

        Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Pl. Wolności  7/8, II piętro, pokój nr  236 lub 227, tel.: ( 77 )      

        4412343, 4412339. 
 


