
Opole, dnia 15.10.2007r. 

Nr GN.DK.7004-28/07 

 

        Informacja o stanie mienia komunalnego  
        Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2006r. do 15.10.2007r.  

 

 
1. Na dzień sporządzania niniejszej informacji, Powiat Opolski jest właścicielem 

nieruchomości o łącznej powierzchni  199,4937ha   w tym: 

 

-    grunty orne                                  40, 9619  ha 

-    sady                                             28, 2530  ha 

-    łąki                                                 0, 64,98 ha 

-    pastwiska                                       0, 0016  ha    

-   grunty zadrzewione                        4, 1575  ha 

-   rowy                                                0, 7864  ha 

-   drogi                                               73,8608  ha 

-   tereny osiedlowe zabudowane       13,4005  ha 

-   tereny osiedlowe nie zabudowane  0, 0149  ha 

-   tereny osiedlowe zieleni                 37,4073 ha 

Załącznikiem do niniejszej informacji jest  przedstawiony wykaz nieruchomości gruntowych, 

stanowiących własność Powiatu Opolskiego, sporządzony na dzień 15 października 2007r. 

 

2.W okresie od października 2006r. do października 2007r.,  Powiat Opolski nabył  

 w drodze decyzji Wojewody Opolskiego, z mocy prawa na własność,   nieruchomości zajęte 

pod drogi powiatowe, stanowiące dotychczas własność osób fizycznych o łącznej powierzchni  

0,4366 ha, położone na terenie gmin: Chrząstowice i Łubniany). 

   

3. W powyższym okresie  Zarząd Powiatu zbył:   

1) w trybie  bezprzetargowym:     

 -cztery  lokale   mieszkalne,  znajdujące  się na I piętrze  budynku   położonego w   

  Graczach przy ul XX-lecia 4, gmina Niemodlin . Nieruchomości lokalowe zostały zbyte za  

   kwotę  62.557,68 zł .  

2)  w   trybie   przetargów ograniczonych: 

 -wolny boks garażowy o powierzchni 15,25 m
2 

,  jako przedmiot odrębnej własności  

  lokalu
 
wraz z odpowiednim udziałem w gruncie , znajdujący się w Graczach przy ul.    

  XX-lecia 4 –  zbycie nastąpiło za kwotę  6.037,78 zł.             

 -lokal użytkowy znajdujący się w  budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Opolskiej 60   

   w Żelaznej gmina Dąbrowa, z przeznaczeniem na świadczenie w tym obiekcie usług  

   medycznych, w tym w szczególności  w  zakresie   podstawowej  opieki  zdrowotnej. 

   Zbycie nastąpiło za kwotę 55.550,00 zł. 

3)  w   trybie   przetargów ustnych nieograniczonych : 

 - nieruchomość gruntową  położoną  w  Krzanowicach, gmina Dobrzeń Wielki  o łącznej  

   powierzchni  0,1240 ha. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła  86.254,00 zł . 

- nieruchomość   gruntową   (działkę budowlaną)   położoną  w  Dąbrowie o powierzchni  

   0,1183 ha.   Cena osiągnięta w przetargu wyniosła   43.127,00 zł .    

4)  w   drodze darowizny: 

-  na rzecz  Województwa Opolskiego  nieruchomość  gruntową  o łącznej powierzchni  



 2 

   7,0765 ha, stanowiącą  drogę wojewódzką nr 429 na odcinku Komprachcice-Wawelno.  

    Droga ta  zarządzana była przez   Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Opolu od 1 stycznia  

    2003r.   

-  na rzecz Gminy Ozimek nieruchomość gruntową, położoną w Ozimku, oznaczoną numerem   

    działki 77/18 z karty mapy 1 o powierzchni 0,2581 ha,   stanowiącą  w części drogę  
    dojazdową  wraz z chodnikiem oraz pełniącą w części funkcję parkingową , z  

    przeznaczeniem na  cele publiczne – ogólnodostępną gminną drogę wewnętrzną. 
4.Wykonując  stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego Zarząd Powiatu Opolskiego  

prowadził  postępowania, mające na celu zbycie  : 

 

1) w trybie przetargów ustnych ograniczonych, na rzecz podmiotów świadczących usługi 

medyczne,  nieruchomości obejmujące :  

• dwa lokale użytkowe znajdujące się w  budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. 

Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie, z przeznaczeniem na świadczenie w tych lokalach 

usług medycznych, w tym w jednym lokalu świadczenie usług w  zakresie   

podstawowej  opieki  zdrowotnej. W dniu 18 września br. odbyły się dwa przetargi, w 

których  zostały wyłonione osoby na ich nabycie. 

• lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Graczach 

przy ul. XX-lecia 4,    gmina Niemodlin,  z przeznaczeniem na   świadczenie w tym 

lokalu  usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie  podstawowej opieki  

zdrowotnej. Przetarg  odbył się  w dniu 9 października br.  na którym został ustalony 

nabywca.  

•  nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Chróścinie  przy ul. Kolejowej 23, 

gmina Dąbrowa,(Wiejski Ośrodek Zdrowia),  z przeznaczeniem na   świadczenie w 

tym obiekcie usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie  podstawowej 

opieki  zdrowotnej.  Przetarg  odbył się  w dniu 10 października br.  na którym został 

ustalony nabywca.  

 

2) w trybie przetargu  ustnego  nieograniczonego: 

• lokal użytkowy, pełniący obecnie funkcję apteki, znajdujący się na parterze budynku 

Ośrodka Zdrowia w Graczach przy ul. XX-lecia 4,    gmina Niemodlin.      

      Przetarg  odbył się  w dniu 9 października br.  na którym został ustalony nabywca.  

 

3) w trybie bez przetargowym: 

• nieruchomość  oznaczoną numerem działki 426/118 o powierzchni 0,0085 ha,  

położoną w Krzanowicach, gmina Dobrzeń Wielki, na której usytuowana jest część 
budynku  mieszkalnego  stanowiącego własność osoby   fizycznej. W najbliższym 

czasie zostanie podpisany protokół rokowań ustalający warunki zbycia tej 

nieruchomości. 

  

5. Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie : 

• Przeznaczenia do dzierżawy wolnych lokali znajdujących się w budynkach, 

stanowiących własność Powiatu Opolskiego  oraz oddawania tych lokali w dzierżawę 
dla osób fizycznych oraz prawnych . 

•  Udzielenia pełnomocnictwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu   do 

występowania w imieniu i na rzecz Powiatu  Opolskiego na zebraniach wspólnoty 

mieszkaniowej w Graczach ul. XX-lecia  4,  a w szczególności do podejmowania 

uchwał w zakresie objętym działaniem tej wspólnoty. 
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• Wyrażenia  zgody lub odmowy dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

powiatu, w sprawie  oddawania w najem nieruchomości, będących ich  trwałym 

zarządzie.  

• Wyrażenia zgody na przeprowadzane przez  jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej  Powiatu Opolskiego, prac  remontowych w budynkach będących 

w trwałym zarządzie tych jednostek.       

• Wyrażenia zgody dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie  na dokonanie  

zamiany lokalu mieszkalnego, najmowanego przez osobę fizyczną  o powierzchni 

29,99m
2
, znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Prószkowie na lokal  o 

powierzchni 25,30m
2
  znajdujący się również w tym  budynku, pozostającym  w 

trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

• Skierowania na drogę sądową sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z 

rzeczywistym stanem prawnym - dotyczy nieruchomości  położonej w obrębie 

Chróścice gmina Dobrzeń Wielki, oznaczonej numerem  działki 1338/253 z karty 

mapy 2 o  powierzchni 0,3543 ha, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, 

zapisanej w  księdze wieczystej nr 111984, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych(dla nieruchomości były prowadzone 2 księgi 

wieczyste w jednej była wpisana Gmina Dobrzeń Wielki w drugiej Powiat Opolski) 

Sąd Rejonowy w Opolu wyrokiem z dnia 20 czerwca 2007r. nakazał Wydziałowi 

Ksiąg Wieczystych  wykreślenie w księdze wieczystej prowadzonej dla  

nieruchomości Gminy Dobrzeń Wielki  spornej działki i zasądził dla Gminy zwrot 

kosztów postępowania na rzecz Powiatu Opolskiego. 

   

6. Ponadto prowadzone były opisane niżej postępowania związane z gospodarowaniem 

mieniem powiatu. 

1) W dniu 26 kwietnia br. została  zawarta na okres  20 lat umowa dzierżawy pomiędzy 

Powiatem Opolskim, a   EMC Instytutem Medycznym we Wrocławiu, na dzierżawę 201 

pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 3.559,96m
2
,  znajdujących się  w budynku 

przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, będących w używaniu Szpitala św. Rocha w Ozimku,  

z przeznaczeniem  na  świadczenie  usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności  

lecznictwa szpitalnego w ramach umowy z NFZ.  

 

2) Podpisano  aneksy z Dzierżawcami  lokali użytkowych, znajdujących się w  budynku 

szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31, zgodnie z którymi Dzierżawcy   będą ponosić 
opłaty eksploatacyjne w/g procentowego udziału  dzierżawionych  powierzchni, przy 

zastosowaniu  zróżnicowanych współczynników.   

 

3) Zwaloryzowano czynsze  dla dzierżawców lokali użytkowych o   wskaźnik  inflacji  za 

2006r.,    ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego. 

 

4) Dokonano  podziału działki   nr 118 o powierzchni  0,1861 ha z karty mapy 3, położonej 

w   obrębie Krzanowice gmina. Dobrzeń Wielki,   leżącej w pasie drogi powiatowej,   na 

której usytuowana jest część budynku mieszkalnego   stanowiącego własność osoby   

fizycznej.   Wydzielona działka została przeznaczona do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym- na rzecz właściciela tego budynku . 

5) Dokonano podziału  działki  1125/5 z karty mapy 8 o powierzchni  6,7762 ha położonej w 

Prószkowie, w celu wydzielenia  części gruntu przeznaczonego do sprzedaży. 
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6) Oddano w drodze decyzji  nieodpłatnie na cele publiczne, w trwały zarząd na czas 

nieoznaczony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu , nieruchomość gruntową  o łącznej 

powierzchni 2,0999 ha,  położoną w Krzanowicach gmina Dobrzeń Wielki,  stanowiącą pas 

drogi powiatowej nr 1707. 

  

7. W minionym okresie  zawarto 14 umów dzierżawy z nowymi osobami oraz z  

dotychczasowymi dzierżawcami, którym umowy wygasły. Umowy te dotyczyły 

nieruchomości powiatu  gospodarowanych przez Zarząd Powiatu Opolskiego. 

Na dzień 15 października 2007r.  zawartych jest  59 umów  dzierżawy. 

 

 Integralną częścią niniejszej informacji  jest wykaz wszystkich nieruchomości  

gruntowych, będących własnością Powiatu Opolskiego- stanowiący załącznik nr 1 oraz 

wykaz nieruchomości pozostających w odpłatnym używaniu osób fizycznych lub 

prawnych na podstawie zawartych umów dzierżawy- stanowiący załącznik nr 2. 

 

8. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU  WYKONYWANIA 

PRAWA WŁASNOŚCI  I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z 

WYKONYWANIA POSIADANIA MIENIA POWIATU OPOLSKIEGO ZA OKRES 

OD 15.10.2006R. DO 15.10.2007R.   

1) opłata z tytułu zarządu           2.045,80 zł 

2) opłaty czynszowe            1.407.744,86 zł 

3) zbycie nieruchomości         253.526,46 zł 

 

9.  W WYŻEJ WYMIENIONYM OKRESIE WYDATKOWANO KWOTY: 

 

1) 6.625,58. zł  za umieszczenie w prasie informacji  o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń 
Starostwa wykazów nieruchomości, stanowiących własność powiatu przeznaczonych 

do   sprzedaży i dzierżawy, opłaty sądowe, opłaty notarialne, 

2) 6.573,00 zł na  ustalenie wartości nieruchomości, stanowiących własność Powiatu  

Opolskiego, przeznaczonych do sprzedaży, 

3) .3.172,00 zł za podziały i  regulowanie stanu prawnego  nieruchomości Powiatu   

Opolskiego. 

4) 610,27 zł  za wykonanie  dokumentów  geodezyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


