
Opole, dnia 21.02.2011r. 

GN.3023.1.2011.DK 

 

 

    Informacja o stanie mienia komunalnego  

        Powiatu Opolskiego za okres od dnia 1.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.  

 
1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Powiat Opolski był właścicielem nieruchomości   

    gruntowych o łącznej powierzchni  226,7292 ha .  

 

2.W 2010r. Powiat  Opolski  nabył w drodze decyzji Wojewody Opolskiego: 

 

a) z mocy prawa   nieruchomości stanowiące   dotychczas własność Skarbu Państwa oraz 

osób fizycznych  zajęte pod drogi  publiczne o łącznej  powierzchni 24,2340 ha położone w 

gminach Chrząstowice,  Popielów, Turawa, Ozimek,  Dobrzeń Wielki, Łubniany,   

 

b) na wniosek nieruchomość zabudowaną budynkiem pokoszarowym  stanowiącą własność 

Skarbu Państwa, położoną w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5, oznaczoną numerem działki 

28/2 o powierzchni 0,3548 ha, z km. 55 obręb Opole   w udziale 9386/10 000cz.    służącą do 

wykonywania zadań Powiatu Opolskiego - z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 
  

3. W  2010r.  Powiat Opolski  zbył:   

 

a)  w drodze I przetargu nieograniczonego     nieruchomość   gruntową zabudowaną , 

położoną   w Prószkowie  przy ul. Pomologia 7, oznaczoną  numerem  działki  1122/15  o 

powierzchni 0,3500 ha   -  za cenę 258.871,06 zł, 

b)  w drodze I przetargu nieograniczonego  nieruchomość   gruntową zabudowaną (była 

szkoła), położoną  w Niemodlinie Rynek 52, oznaczoną  numerem  działki 525/3 o 

powierzchni 0,0502ha - za cenę  293.910,00 zł.      

c) w drodze darowizny  na rzecz Gminy Łubniany  nieruchomość niezabudowaną  

położoną w Łubnianach, oznaczoną nr działki 332/9 z km.2 o powierzchni 0,1569 ha 

– z przeznaczeniem na  cel publiczny, budowę miejsc postojowych i stworzenie ciągu pieszo- 

jezdnego. 

  

4. W okresie objętym informacją  Zarząd Powiatu Opolskiego :   

• uzyskał zgodę Sądu Cywilnego w Opolu  oraz wpłacił na konto Sądu  kwotę  4706,00 zł  

tytułem  odszkodowań ustalonych  decyzjami Starosty Opolskiego  za nieruchomości 

położone w Szydłowie gmina Tułowice, nabyte  przez Powiat Opolski, na podstawie 

decyzji  zezwalającej na   realizację  inwestycji drogowej, polegającej  na przebudowie 

drogi powiatowej  nr 1717 na odcinku Komprachcice –Szydłów,  

• w negocjacjach z byłym właścicielem nieruchomości, ustalił i wypłacił odszkodowanie  

w    kwocie 7.500,00zł za  działkę gruntu o pow. 0,0440 ha , położoną w Niwkach- 

wydzieloną pod powiatową  drogę publiczną , która   przeszła z mocy   prawa na 

własność Powiatu Opolskiego  na podstawie decyzji Wójta  Gminy   Chrząstowice 

zatwierdzającej podział  nieruchomości, 

• orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu dla Zespołu Szkół w Prószkowie w stosunku do      

nieruchomości  gruntowej położonej w  Prószkowie przy ul. Pomologia 7 o pow.  



 2

0,3500    ha , zabudowanej budynkiem w  przeszłości wykorzystywanym na cele 

administracyjne -objętej sprzedażą przetargową,  

• wystąpił do Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału Ksiąg Wieczystych   z żądaniem  

zwolnienia od służebności gruntowej działki nr  1122/15  z  km  8  obręb Prószków, 

będącej przedmiotem sprzedaży, z uwagi na fakt, że  służebność gruntowa ustanowiona 

dla tej nieruchomości, na gruncie oznaczonym nr działki 1122/15  nie była ustanowiona, 

a przez to nie była, nie jest i nie będzie wykonywana.   

• ustalił  nowe stawki czynszu, z  tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład      

mieszkaniowego zasobu Powiatu Opolskiego:  

              - dla strefy miejskiej  ( obszar miast)  - w wysokości   4,40 zł / za1 m
2    

 

              - dla strefy wiejskiej   (obszar wsi)     -  w wysokości  3,60 zł / za1 m
2
 

  - z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową                      

              lokali,  

•  wydłużył dla EMC Instytutu Medycznego we Wrocławiu na następne 12. miesięcy 

okres obowiązywania obniżonej stawki czynszu oraz obniżonej opłaty z tytułu 

partycypowania w kosztach eksploatacyjnych utrzymania budynku, ustalonej  umową 

dzierżawy za  pomieszczenia   o łącznej  powierzchni  1066,50m
2
, znajdujące się w 

budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku,   przeznaczone do  wykorzystania   

(po dokonanym remoncie i adaptacji tych pomieszczeń ) na cele publiczne,   na 

świadczenie usług  w zakresie ochrony zdrowia,  w szczególności lecznictwa 

szpitalnego.    

• zwaloryzował czynsze dzierżawne dla 49 dzierżawców lokali użytkowych, 

znajdujących się w budynkach stanowiących własność powiatu, położonych w Ozimku 

i Niemodlinie oraz na grunt pod kioskami handlowymi w Opolu. Czynsz dzierżawny  

został podwyższony  o     3,5%,  tj. o  wskaźnik  inflacji  za 2009r., 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  13 dzierżawców, z tytułu partycypowania w  kosztach 

eksploatacyjnych utrzymania tego budynku, 

• wystąpił   z wnioskiem do Wojewody Opolskiego  o oddanie w użyczenie 

nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej  jako działka nr 1/10 z karty mapy 6 o 

powierzchni  1,1400 ha obręb Turawa, zabudowanej Ośrodkiem „Rybaczówka”  - z 

przeznaczeniem na umieszczenie w tym obiekcie Domu Dziecka  dotychczas 

funkcjonującego w Turawie przy ul. Opolskiej 40, 

• upoważnił Starostę Opolskiego oraz Wicestarostę  do jednoosobowego składania w 

imieniu Powiatu Opolskiego oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności 

związanej z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi  w skład  

powiatowego zasobu nieruchomości ( w tym szacowanie nieruchomości, umieszczanie 

ogłoszeń w prasie o ich sprzedaży , najmie lub dzierżawie,  dokonywanie podziału i 

rozgraniczeń oraz wykonywanie dokumentów geodezyjnych dla tych nieruchomości)  i 

zaciąganie zobowiązań na każdą nieruchomość do kwoty 10 tyś.  zł  brutto  w danym 

roku budżetowym. 

 

7. W okresie objętym informacją  Zarząd Powiatu podjął 52 uchwał związanych z 

gospodarowaniem mieniem powiatu,  w tym :  

 

• 14 uchwał w sprawie przeznaczenia do dzierżawy wolnych lokali znajdujących się w 

budynkach, stanowiących własność Powiatu Opolskiego oraz gruntu  pod kioskiem, 
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• 11 uchwał w sprawie oddania  lokali użytkowych  oraz gruntu pod kioskiem w  

dzierżawę dla osób fizycznych oraz prawnych, 

• 1 uchwała w sprawie ogłaszania wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, 

• 2 uchwały w sprawie ogłaszania przetargów, 

• 2 uchwały w sprawie ogłaszania wyników przetargów, 

• 12 uchwał w sprawie wyrażenia  zgody  dla jednostek powiatu w sprawie  oddawania 

w użyczenie,  najem nieruchomości oraz remontu budynków, będących w ich  trwałym 

zarządzie, 

• 1 uchwała w sprawie zmiany warunków dzierżawy dla  EMC Instytut Medyczny S.A.  

we Wrocławiu, 

• 2 uchwały w sprawie wystąpienia   z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o 

nieodpłatne nabycie na rzecz powiatu nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu 

oraz w Turawie (Rybaczówka),      

•  1 uchwała w sprawie ustalenia nowych stawek czynszu, z  tytułu najmu lokali 

mieszkalnych , 

• 1 uchwała w sprawie upoważnienia  Starosty  do  składania   wniosków złożenie do 

Sądu depozytów, stanowiących  odszkodowania za nabyte na własność Powiatu  

Opolskiego  nieruchomości,  

• 1 uchwała w sprawie wystąpienia do Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału Ksiąg 

Wieczystych   z żądaniem  zwolnienia od służebności gruntowej działki nr  1122/15  z  

km  8  obręb Prószków, 

• 2 uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umów dzierżawy,  

• 2 uchwały upoważniające Starostę i V-ce Starostę  do jednoosobowego składania w 

imieniu Powiatu Opolskiego oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności 

związanej z gospodarowaniem nieruchomościami.   

   

8. W okresie objętym informacją zawarto 12 umów dzierżawy z nowymi podmiotami lub  z  

dotychczasowymi dzierżawcami, którym umowy wygasły – w zakresie oddania w odpłatne 

używanie nieruchomości powiatu, gospodarowanych przez Zarząd Powiatu Opolskiego. 

 

Na dzień 31 grudnia 2010r.  zawartych jest  59 umów  dzierżawy. 

 

 

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. 

 

  

 


