
                                 Uchwała Nr  1153/13   

                                 Zarządu Powiatu Opolskiego 

                                        z dnia  19 grudnia 2013r.  
 

           w  sprawie  ogłoszenia  IV  przetargu   na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej  

 

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

powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r  poz. 595 z późn. zm.),  art.11 ust.1, art. 13 ust.1 

i 4, art. 25b, art. 28 ust 1, art. 37 ust.1, art. 38  ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2,  art.40 ust.1, pkt.1, art. 

67 ust.2  pkt 2, art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

( tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 z późn. zm.),   § 3 ust. 1 rozporządzenia  

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

przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), § 

69 ust.1 Statutu Powiatu Opolskiego  (tekst jednolity Dz.  Urz. Woj.  Opolskiego z 2009 r. Nr 

113, poz.1727)  oraz  zgodnie   z  Uchwałą   Rady   Powiatu  Nr  XVII/121/12  z dnia  26 

kwietnia 2012r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym 

nieruchomości,    Zarząd Powiatu Opolskiego postanawia: 

  

  

§ 1 

Ogłosić IV  przetarg  ustny   nieograniczony  na  sprzedaż    nieruchomości gruntowej,   

zabudowanej budynkiem pokoszarowym, w udziale wynoszącym  9386/10000 części,  

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

oznaczonej w operacie gruntów i budynków jako   działka   28/2  z  karty mapy 55  o 

powierzchni 0,3548 ha obręb Opole zapisana w  księdze wieczystej  nr  OP1O/00021429/1 

prowadzonej  przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu, 

- ogłoszenie o przetargu  stanowi  integralną część  niniejszej  uchwały.                                                                

§ 2 

Ustalić cenę wywoławczą  w  IV  przetargu, nieruchomości wymienionej  w  § 1,  w 

wysokości 2.500.000,00 zł,  w tym wartość budynku 1.479.250,00 zł (ustalona 

cena w przetargu  części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - budynek 

podlega obniżeniu  o  50%). Sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest od podatku od 

towarów i usług . 
  

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Opolu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Zarząd Powiatu Opolskiego: 

 
                   1. Henryk Lakwa 

         2. Leonarda Płoszaj                                                                                                  

                                                                                     3. Krzysztof Wysdak 

                                                                                     4. Zofia Kotońska   

                                                    5. Sybilla Stelmach    



                               

Nr GN.6840.1.2012.DK                                                       Załącznik do Uchwały 
                                                                                              Zarządu Powiatu Opolskiego   

                                                                              z dnia 19.12.2013 Nr 1153/13 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego 
 

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

powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r  poz. 595), art.11 ust.1, art. 13 ust.1 i 4, art.25b, 

art.28 ust 1, art.37 ust.1, art.38  ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2,  art.40 ust.1, pkt.1, art.67 ust.2  pkt 2, 

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

jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 z późn. zm.),   § 3 ust. 1 rozporządzenia  Rady 

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

oraz rokowań  na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), § 69 ust.1 

Statutu Powiatu Opolskiego  (tekst jednolity Dz.  Urz. Woj.  Opolskiego z 2009 r. Nr 113, 

poz.1727)  oraz  zgodnie   z  Uchwałą   Rady   Powiatu  Nr  XVII/121/12  z dnia  26 kwietnia 

2012r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości,      

o g ł a s z a 

IV przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Powiatu Opolskiego, zabudowanej budynkiem pokoszarowym, w udziale 

wynoszącym  9386/10000 części,  położonej  w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, oznaczonej w 

operacie gruntów i budynków jako  działka   28/2  z  karty mapy 55  o powierzchni 0,3548 ha, 

obręb Opole, zapisana w  księdze wieczystej  nr  OP1O/00021429/1 prowadzonej  przez 

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu .  

Nieruchomość    stanowi  własność: 

- Powiatu Opolskiego w udziale 9386/10000 części  

- Skarbu Państwa  w udziale  614/10000 części    

Na udział Powiatu Opolskiego w nieruchomości wynoszący - 9386/10000 części, składają się 

następujące pomieszczenia: 

- na parterze budynku – pomieszczenia nr 1-33, portiernia, winda-1, winda-2, klatka  

  schodowa ks-1, klatka schodowa ks-2 korytarz oraz korytarz-1 o łącznej powierzchni  

  1109,50 m
2
, 

- na I piętrze – pomieszczenia nr 101-121, winda-1, winda- 2, klatka schodowa ks-1 oraz    

  korytarz - o łącznej powierzchni  936,14 m
2
, 

- na II piętrze  – pomieszczenia nr 201-221, winda-1, winda- 2, klatka schodowa  ks-1 oraz  

  korytarz - o łącznej powierzchni  939,47 m
2
, 

- na poddaszu - pomieszczenia nr 301-323, winda-1, winda- 2, klatka schodowa  ks-1 oraz  

  korytarz - o łącznej powierzchni 1168,13 m
2
 

  oraz pomieszczenia przynależne : 

- na kondygnacji piwnicy – pomieszczenia piwnic  nr 1-37,  klatka schodowa  ks-1P,  klatka  

  schodowa  ks-2P,  klatka schodowa  ks-3P,  winda 1, winda 2 oraz korytarz - o łącznej  

  powierzchni 1054,41 m
2
 , 

- na kondygnacji  strychu – pomieszczenia strychu nr 1-5,  winda 1, winda 2, klatka  

  schodowa  ks-1 oraz korytarz - o łącznej powierzchni  500,67 m
2
, 

- maszynownia (na dachu)- maszynownia nr 1, schody-1, maszynownia 2, schody 2 - o  

  łącznej powierzchni 69,94 m
2
. 

Łączna powierzchnia pomieszczeń Powiatu Opolskiego wynosi 5778,26m
2
 w tym 

pomieszczeń przynależnych 1625,02m
2
. 
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Pomieszczenia  Skarbu Państwa  o powierzchni 377,82 m
2 

znajdują się na I i II piętrze  

budynku,  w lewym jego skrzydle. Pomieszczenia te pozostają w trwałym zarządzie  jednostki 

Skarbu Państwa  Wojewódzkiego  Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu . 

Część wspólną nieruchomości stanowi  klatka schodowa  ks-3 od  kondygnacji parteru do 

kondygnacji poddasza (parter- pomieszczenie o powierzchni 15,03 m
2
, I piętro pomieszczenie 

o powierzchni 15,77 m
2
, II piętro pomieszczenie o powierzchni 15,04 m

2
, poddasze 

pomieszczenie o powierzchni 19,93 m
2
 , co stanowi łączną powierzchnię  65,77 m

2
). Część ta 

umożliwia dostęp do pomieszczeń  Skarbu Państwa . 

Udział w nieruchomości  objętej  przetargiem został określony w decyzji Wojewody 

Opolskiego  z dnia 9 grudnia 2010r. Nr IG.IV-BG-774-3/10  przekazującej Powiatowi 

Opolskiemu prawo własności tej nieruchomości w udziale wynoszącym 9386/10.000 części, 

na podstawie inwentaryzacji  uproszczonej sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego. 

 W myśl art. 3 ust.3  ustawy z dnia  24 czerwca 1994r. o własności lokali udział w 

prawie własności nieruchomości, będący własnością Powiatu Opolskiego został obliczony 

jako stosunek powierzchni użytkowej pomieszczeń Powiatu Opolskiego (5778,26 m
2
), 

opisanych szczegółowo wyżej do łącznej powierzchni  użytkowej  wszystkich pomieszczeń w 

budynku (6156,08m
2
) - z wyłączeniem  pomieszczeń  stanowiących część wspólną 

nieruchomości.  

Budynek w części przynależnej Powiatowi Opolskiemu jest pusty (do  30 grudnia 2010r.  

użytkowany  jako  pomieszczenia  dydaktyczne  Uniwersytetu Opolskiego. Wyposażony jest 

w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania- 

z sieci. Instalacje w budynku są zużyte technicznie i wymagają wymiany. 

Budynek jest murowany z cegły, czterokondygnacyjny z pełnym podpiwniczeniem, 

poddaszem w części użytkowym kryty papą na lepiku. Nad frontową  częścią budynku  

znajduje się strych, nad którym  nadbudowane zostały dwa niezależne pomieszczenia  

stanowiące maszynownię  dwóch wind towarowo-osobowych, z wydzielonymi 

pomieszczeniami technicznymi anten telefonii komórkowej. Windy nie są użytkowane 

(nieczynne) urządzenia techniczne dźwigów  nie posiadają wymaganych atestów.   

Budynek wymaga kapitalnego remontu.   

Powierzchnia  użytkowa całego budynku wynosi 6.221,85 m
2
, w tym : 

- powierzchnia Powiatu Opolskiego 5.778,26 m
 2

     

- powierzchnia Skarbu Państwa 377,82 m
2
  

- powierzchnia pomieszczeń wspólnych 65,77 m
 2   

Działka na której usytuowany jest budynek jest w kształcie  prostokątna, leży w zwartej 

zabudowie, w sąsiedztwie Sądu Rejonowego i Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego.     

Nieruchomość ma dostęp  do drogi publicznej.  

W operacie ewidencji gruntów ww. działka  stanowi użytek Bi – inne tereny zabudowane.  

 Budynek przy ul. Plebiscytowej 5 objęty jest  ochroną Konserwatorską - został 

wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego  pod nr KS.A.T-III-2372/97  jako 

dobro kultury.     W związku z tym  wpisem  na przyszłym  właścicielu ciążą prawa i 

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

opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. , nr 162, poz. 1568 ze zm.) 

    Powiat Opolski  uzyskał zgodę Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora  

Zabytków na  sprzedaż w trybie przetargowym przedmiotowej  nieruchomości  (decyzja nr 

421/N/11 z dnia 31 maja 2012). 

Nieruchomość (część szybu windy oraz część dachu budynku) obciążona jest dwiema 

umowami dzierżawy,  zawartymi z dwoma podmiotami na czas oznaczony,  z przeznaczeniem  

do wykorzystania pod stacje bazowe  telefonii komórkowej (umowy wygasają z  dniem  31 

sierpnia 2014r.   i z dniem 1 lipca 2019r.). 
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Poza tym nieruchomość  nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań wobec 

osób trzecich.    

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.  

Nieruchomość ogłoszona była do sprzedaży w wykazie z dnia 23.08.2012r. podanym do 

publicznej wiadomości .  

Dla  osób o których mowa w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  cytowanej wyżej ustawy o gospodarce   

nieruchomościami  termin do złożenia wniosku o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa 

nabycia nieruchomości upłynął w dniu 6 października 2012r. Cena nieruchomości podana w 

wykazie wynosiła 3.300.000,00 zł w tym wartość  budynków 1.952.000,00 zł. 

Następnie zostały przeprowadzone trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż tej 

nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym.   

W dniu 27 marca 2013r. został przeprowadzony I przetarg, w dniu 11 lipca 2013r. został 

przeprowadzony II przetarg i w dniu 12 listopada 2013r. III  przetarg. 

Cena  wywoławcza nieruchomości  w IV przetargu wynosi  2.500.000,00 zł 

w tym wartość budynku 1.479.250,00 zł (ustalona cena w przetargu  części 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ( budynek) podlega obniżeniu  o  50%  .  

Sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 

ust. 1  pkt 2 oraz  art. 29 pkt 5  ustawy o podatku od towarów i usług.  

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem 

z ewidencji gruntów i budynków. 

Wysokość wadium wynosi      250.000,00 zł 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi           25.000,00 zł 

Przetarg  odbędzie się  dnia 4 marca 2014r. o godz. 10
00

 w Starostwie 

Powiatowym w Opolu Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa   Pl. Wolności 

7/8,  pok.228 ( II piętro). 

  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do: 

1) wpłacenia wadium w pieniądzu  w wysokości  250.000,00 zł, stanowiącej 10% ceny 

wywoławczej,   na konto Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu w 

Banku PKO BP I Oddział   w   Opolu   Nr   96  1020 3668 0000 5602 0015 8774   w    

terminie   do   dnia  25 lutego 2014r.  (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu 

środków na konto Powiatu Opolskiego), 

2) złożenia pisemnego  oświadczenia (oryginału)  o  zapoznaniu się z warunkami 

przetargu oraz  dowodu  wniesienia wadium w terminie do dnia  25 lutego 2014r.   do 

godz. 15
30

 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa 

Powiatowego w Opolu, Pl. Wolności 7/8,  pok. 236 lub 227 ( II piętro).      

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

dodatkowo do złożenia aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego – w terminie i  

miejscu jak w pkt. 2. 

 Osoby będące cudzoziemcem zobowiązane będą przedłożyć zgodę Ministra Spraw 

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

marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r., Nr 167, 

poz.1758 – tekst jednolity). 

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji 

Przetargowej:  

1)  osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport ), 

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

lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego ), 
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    3) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku  

wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka.   

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta 

spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.  

 Wpłacone wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał 

przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom 

zostanie zwrócone. 

 Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 

nieruchomości nie przystąpi  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w 

miejscu i w 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 inne 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. 

  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.   

 

 Ogłoszenie o przetargu  wywiesza się  na okres dwóch  miesięcy   tj.  od dnia  

20 grudnia 2013r. do  dnia 20 lutego 2014r.   na  tablicach ogłoszeń:   

- Starostwa Powiatowego w Opolu  ul. 1 Maja 29 , 

- Starostwa Powiatowego w Opolu-Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa         

   Plac Wolności  7/8 ,   

publikuje się  na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl  i w 

Biuletynie Informacji Publicznej  oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w 

prasie codziennej  ogólnokrajowej. 

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 

kontaktowy - 775415110). 

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Opolu,  Plac Wolności  7/8 , pokój 227 i 236,  tel.: 774412339, 

774412343.  

 

 Zarząd Powiatu Opolskiego: 

          1. Henryk Lakwa 

         2. Leonarda Płoszaj                                                                                                  

                                                                                     3. Krzysztof Wysdak 

                                                                                     4. Zofia Kotońska   

                                                    5. Sybilla Stelmach    

 

 

http://www.powiatopolski.pl/

