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Starosta Opolski 

wykonuj^cy zadania z zakresu administracji rzqdowej 
reprezentujqcy Skarb Panstwa w sprawach gospodarowania nieruchomosciami 

Na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nierucliomosciami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 2204 z pozniejszymi zmianami) oraz 
zarz^dzenia nr 133/19 Wojewody Opolskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
wyrazenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomosci Skarbu Panstwa 
oraz na odst^pienie od przetargowego obowi^zku zawarcia tej umowy 

podaje do publicznej wiadomosci 
wykaz nieruchomosci Skarbu Panstwa, przeznaczonej do najmu na czas nieoznaczony, w 
trybie bezprzetargowym, obejmuj^cy budynek mieszkalny jednopi^trowy wraz z budynkiem 
gospodarczo - garazowym poiozony w Gorkach, gmina Proszkow na dziake nr 1088/76 z 
k.m.4, pow.0.1034 ha usytuowany przy ul. Polnej 9 i z gruntem niezb^dnym do 
prawidlowego korzystania z budynkow. 

1. Oznaczenie nieruchomosci wg ksi^gi wieczystej oraz katastru nieruchomosci: 
Nieruchomosc gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednopi^trowym wraz z 
budynkiem gospodarczo - garazowym i gruntem na ktorym budynki posadowione, 
potozone w Gorkach przy ul. Polnej 9, Gmina Proszkow, na dzialce nr 1088/76 o pow. 
0.1034 ha z arkusza mapy 4, stanowi^cej wlasnosc Skarbu Panstwa, zapisanej w ksi^dze 
wieczystej Kw OP 10/00074378/4, prowadzonej przez Wydzial Ksi^g Wieczystych S^du 
Rejonowego w Opolu. 

2. Opis nieruchomosci: 
Budynek mieszkalny jednorodzinny, jednopi^trowy z poddaszem, podpiwniczony. Budynek 
wybudowany w okresie dwudziestolecia mi^dzywojennego. L^czna powierzchnia uzytkowa 
to 226.08 m^. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegly pelnej, dach 
kryty dachowk^ ceramicznq. W budynku mieszkalnym okna ŝ  czesciowo wymienione na 
PCV, czesciowo ŝ  starego typu drewniane skrzynkowe. Budynek nie ocieplony, 
otynkowany. Tynk z licznymi p^kni^ciami i ubytkami. W piwnicy sciany ŝ  zawilgocone. W 
budynku znajduje si? instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie z pieca na 
paliwo stale. Dziaika nr 1088/76 ma zapewniony bezposredni dost?p do drogi publicznej 
stanowi^cej drog?. 

3. Przeznaczenie nieruchomosci w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Nieruchomosc zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Gorki 
zatwierdzonym Uchwala Nr XXXVl/326/2018 Rady Miejskiej w Proszkowie z dnia 23 lutego 
2018 r. znajduje si? na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem - I I M N , co 
stanowi tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. Sposob jej zagospodarowania: 
Nieruchomosc uj?ta w wykazie oddana b?dzie w najem z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe. 

5. Wysokosc opiaty z tytuiu najmu oraz termin jej wnoszenia: 
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Najemca zobowi^zany jest do uiszczenia w okresie najmu budynku miesi^czny czynsz w 
wysokosci: 450 zl ( slownie: czterysta pifcdziesi^t zlotych ). 

Czynsz jest ptatny z gory, w terminie do 25-go kazdego miesi^ca kalendarzowego, 
przelewem na rachunek Powiatu Opolskiego, na podstawie prawidtowo wystawianej faktury 
przez wynajmuj^cego. 

6. Zasady aktualizacji oplat: 
Wynajmuj^cy zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany stawki 
czynszu. Zmiana stawki czynszu powoduje koniecznosc podpisania aneksu do umowy. 
Wypowiedzenie dotychczasowej wysokosci czynszu moze nast^pic najpozniej na koniec 
miesi^ca kalendarzowego, z zachowaniem 3 miesi?cznego okresu wypowiedzenia. 

Informacje dodatkowe: 
1) na najemcy ci^zy obowi^zek wykonywania wlasnym staraniem i na swoj koszt wszystkich 
czynnosci zwi^zanych z eksploatacj^ przedmiotu najmu, a obejmuj^cych zabezpieczenie 
obiektu w energi? elektryczna, konserwacj? urzadzen, ochron? obiektu, utrzymanie czystosci 
oraz naprawy biez^ce w zakresie uslug stolarskich, elektrycznych i ogolnobudowlanych, 
2) wszelkie prace remontowe niezb^dne do prawidlowego funkcjonowania lokalu najemca 
dokona na wiasny koszt, bez prawa domagania si? od wynajmuj^cego poniesionych z tego 
tytulu kosztow, zarowno w czasie trwania umowy najmu, jak i po jej ustaniu, 
3) oprocz czynszu najemca zobowi^zany b?dzie do uiszczania podatku od nieruchomosci 
zgodnie z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych. 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomosci poprzez: 
- wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia .4^. . . .2019 r. do dnia .'^:.'^..'....2019 r. na 
tablicach ogloszeh Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 oraz Placu 
Wolnosci 7/8. 
-zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl. 
-przekazanie wojewodzie, w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w BIP przez okres 
21 dni. 
Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogloszeniu w prasie lokalnej o zasî gu obejmuĵ cym co 
najmniej powiat, na terenie ktorego polozona jest nieruchomosc. 

Blizsze informacje mozna uzyskac w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami i Rolnictwa Plac 
Wolnosci 7/8, II pi?tro, pokoj nr 228, tel. (77) 4412341 lub 227, tel. (77) 4412339. 


