
Opole, dnia 15.10.2009r. 
Nr GN.DK.7004-73/09 
 

        Informacja o stanie mienia komunalnego  
        Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2008r. do 15.10.2009r.  

 
1. Na dzień sporządzania niniejszej informacji, Powiat Opolski jest właścicielem 
nieruchomości o łącznej powierzchni  202,3922ha   w tym: 
 
-    grunty orne                                   40, 9219  ha 
-    sady                                              28, 2530  ha 
-    łąki                                                  0, 64,98 ha 
-    pastwiska                                        0, 0016  ha    
-   grunty zadrzewione                         4, 1575  ha 
-   rowy                                                0, 7864  ha 
-   drogi                                               78,8890  ha 
-   tereny osiedlowe zabudowane        11,4906 ha 
-   tereny osiedlowe nie zabudowane    0,0149 ha 
-   tereny osiedlowe zieleni                 37,2275 ha 
  
2.W okresie od października 2008r. do października 2009r.,  Powiat Opolski nabył  
 w drodze decyzji Wojewody Opolskiego, z mocy prawa na własność   nieruchomości zajęte 
pod drogę powiatową nr 1763 o nazwie Opole-Komprachcice, stanowiące dotychczas 
własność Skarbu Państwa  o łącznej powierzchni  5,0469 ha, położone na terenie gminy 
Komprachcice. 
  
3. Wykonując stosowne uchwały Rady Powiatu  Zarząd Powiatu zbył:   
  

•    w   trybie   przetargu  ustnego  ograniczonego lokal użytkowy znajdujący się w  
budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Nyskiej 3 w Grabinie  -  z przeznaczeniem 
na   świadczenie w tym lokalu usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie  
podstawowej opieki  zdrowotnej    - za cenę  72.000 ,- zł.   

 
•  w drodze bezprzetargowej  na własność Gminie Chrząstowice nieruchomość 

zabudowaną  budynkiem użytkowym, położoną w obrębie Chrząstowice przy ul. 
Ozimskiej 17 - za cenę   172.000,00 zł , 

 
•  dokonał zamiany nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Powiatu  położonej 

w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, zabudowanej  budynkiem szpitala i  obiektami  
towarzyszącymi, oznaczonej  numerem działki  836/8 z km.11 o powierzchni      
0,6106 ha,    na  nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Niemodlin, 
położoną w Niemodlinie,  Rynek 52,  zabudowaną budynkiem byłej szkoły, 
obejmującą      działkę nr  525/3 z km.9 o pow. 0,0502 ha. Zamiany dokonano bez 
obowiązku   dokonywania dopłat z tytułu różnej  wartości  nieruchomości 
zamienianych.  
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4. Zarząd Powiatu Opolskiego prowadził  postępowania, mające na celu zbycie 
nieruchomości powiatu :   

• ogłosił i przeprowadził II i III   przetarg   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż   
nieruchomości  gruntowej, położonej  w Kolonowskiem przy ul. Arki Bożka 10, na 
której usytuowany jest wolnostojący budynek jednopiętrowy i budynek gospodarczo 
– garażowy;  z ceną wywoławczą  w II przetargu  115.000;- zł, z ceną wywoławczą  
w III przetargu 98.000,-zł . Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem 
negatywnym,    ponieważ    w   wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie  
przystąpił do przetargów. 

     Na  dzień 15 października 2009r. ogłoszony został przez Zarząd Powiatu   IV przetarg    
     ustny nieograniczony -  z ceną wywoławczą 81.5000,- zł. 
•  ogłosił i przeprowadził I i II   przetarg   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż na  

nieruchomości  położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowanej 
budynkiem w przeszłości wykorzystywanym na usługi  pogrzebowe oraz budynkiem 
nieczynnej stacji transformatorowej z ceną wywoławczą w I przetargu 170.000,- zł,   
z ceną wywoławczą  w II przetargu 145.000 zł.   

      Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ w    
      wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie  przystąpił do przetargów. 
• ogłosił i przeprowadził I   przetarg   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż na  

nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie  przy ul. Ciepielowickiej 
oznaczonej nr działki 37/8  o pow.0,0817 ha - z ceną wywoławczą  28.000 zł.   

      Powyższy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w         
      wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie  przystąpił do przetargu. 

 
5. Ustalony został  plan wykorzystania  zasobu nieruchomości  Powiatu   Opolskiego  na 
lata 2009- 2011 .  Przygotowany plan wykorzystania powiatowego zasobu określa kierunki  
działań ustalone przez Zarząd  w odniesieniu  do oznaczonych  grup  nieruchomości zasobu. 
Nieruchomości zasobu w opracowanym planie zostały podzielone na następujące grupy: 

- nieruchomości niezbędne do działalności organu (budynki administracyjne wraz z 
gruntem związanym z ich funkcjonowaniem), 

- nieruchomości udostępnione odpłatnie (oddane w dzierżawę , trwały zarząd), 
- nieruchomości udostępnione nieodpłatnie  (nieodpłatny trwały zarząd , użyczenie), 
- nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze zamiany, 
- nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.  

W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania   będą 
zapadały indywidualnie na podstawie uchwał Rady Powiatu Opolskiego oraz uchwał organu 
wykonawczego Zarządu Powiatu Opolskiego. 
Opracowaniem objęto nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, czyli takie w 
odniesieniu do których  Powiat Opolski  posiada tytuł własności.  
  
6.  W miesiącu styczniu zostały zwaloryzowane czynsze dzierżawne dla 37 dzierżawców 
lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach stanowiących własność powiatu, 
położonych w Ozimku i Niemodlinie oraz na grunt w Opolu. Czynsz dzierżawny  został 
podwyższony  o     4,2%,  tj. o  wskaźnik  inflacji  za 2008r., ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu  Statystycznego. 
Ponadto  w związku  ze zmianą kosztów utrzymania  budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w 
Niemodlinie  została  podwyższona  opłata  dla sześciu dzierżawców, z tytułu partycypowania 
w  kosztach eksploatacyjnych utrzymania tego budynku.   
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7. Oddano  nieodpłatnie na cele publiczne, w trwały zarząd,  w drodze decyzji na czas  
nieoznaczony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, nieruchomości gruntowe,  położone 
na terenie gmin Komprachcice, Łubniany, Turawa  o łącznej powierzchni 15,2675 ha, 
stanowiące pasy dróg powiatowych. 
 8. Zawarto 14 umów dzierżawy z nowymi osobami oraz z  dotychczasowymi 
dzierżawcami, którym umowy wygasły; na oddanie w odpłatne używanie nieruchomości 
Powiatu, gospodarowanych przez Zarząd Powiatu Opolskiego. 
Na dzień 15 października  2009r.  zawartych jest  54 umowy  dzierżawy. 
 
9. Zarząd Powiatu Opolskiego, chcąc w dalszym ciągu kontynuować zamienne używanie 
pomieszczeń,  znajdujących się w budynku przy ul. Bohaterów Powstań  Śląskich 37 w 
Niemodlinie, w sposób określony w porozumieniu obowiązującym do dnia 31 stycznia 
2009r., stosowną uchwałą wyraził wolę podpisania na okres trzech lat umowy na korzystanie 
z w/w pomieszczeń, na dotychczas obowiązujących warunkach. Na podstawie tej umowy  
dwa pomieszczenia o powierzchni łącznej 29,12 m2  znajdujące się na I piętrze budynku, 
stanowiące własność Gminy Niemodlin, będą wykorzystywane przez Starostwo Powiatowe w 
Opolu, z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, a trzy 
pomieszczenia o powierzchni  łącznej  69,97 m2   znajdujące się na parterze budynku, 
stanowiące własność Powiatu Opolskiego, będą wykorzystywane  przez Urząd Miejski w 
Niemodlinie  na prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tytułu nierównej 
powierzchni  zamienionych pomieszczeń  opłata eksploatacyjna  ponoszona przez Starostwo 
Powiatowe w Opolu każdego miesiąca  będzie pomniejszana o  408,50 zł.  

 
10.  W okresie objętym informacją  Zarząd Powiatu podjął   53  uchwały związane z 

gospodarowaniem mieniem powiatu,  w tym : 

• 6 uchwał w sprawie przeznaczenia do dzierżawy wolnych lokali znajdujących się w 
budynkach, stanowiących własność Powiatu Opolskiego, 

• 14 uchwał w sprawie oddania  lokali użytkowych w  dzierżawę dla osób fizycznych 
oraz prawnych, 

• 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów dzierżawy, 
• 1 uchwała w sprawie ogłaszania wykazu nieruchomości  do sprzedaży, 
• 5 uchwał w sprawie ogłaszania przetargów, 
• 6 uchwał w sprawie ogłaszania wyników przetargów, 
• 12 uchwał w sprawie wyrażenia  zgody  dla jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej powiatu, w sprawie  oddawania w użyczenie,  najem nieruchomości oraz 
remontu budynków, będących w ich  trwałym zarządzie, 

• 2 uchwały w sprawie zmiany warunków dzierżawy dla Caritas Diecezji Opolskiej i 
EMC Instytut Medyczny S.A.  we Wrocławiu, 

• 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dzieło z geodetą 
uprawnionym  na  wykonanie wstępnego projektu podziału działki  nr 1122/13  
położonej w Prószkowie, 

• 2 uchwały w sprawie upoważnienia Starosty i V-ce Starosty Opolskiego do 
jednoosobowego składania w imieniu Powiatu Opolskiego oświadczeń woli w 
sprawach bieżącej działalności związanej z gospodarowaniem nieruchomościami 
wchodzącymi  w skład  powiatowego zasobu nieruchomości   i zaciąganie zobowiązań 
na każdą nieruchomość do kwoty 10 tyś.  zł  brutto  w danym roku budżetowym, 

• 1 uchwała w sprawie ustalenia planu wykorzystania  zasobu nieruchomości  Powiatu   
Opolskiego  na lata 2009- 2011, 
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• 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą 

Niemodlin na korzystanie zamienne z pomieszczeń, stanowiących własność Gminy 
Niemodlin i Powiatu Opolskiego, znajdujących się w budynku położonym w 
Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.   

  
 
Integralną częścią niniejszej informacji  jest: 
- wykaz wszystkich nieruchomości  gruntowych, będących własnością Powiatu Opolskiego-  
   stanowiący załącznik nr 1, 
- wykaz nieruchomości pozostających w odpłatnym używaniu osób fizycznych lub prawnych  
   na podstawie zawartych umów dzierżawy- stanowiący załącznik nr 2, 
- informacja w zakresie wydatków  i dochodów związanych  z gospodarką nieruchomościami   
   stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego- stanowiąca załącznik nr 3. 
 
 
  
 
 
   
 


