
         Projekt                

       

      Uchwała Nr XVII/121/12 

                                      Rady Powiatu Opolskiego 

                                      z dnia 26 kwietnia 2012 r 
 

     w sprawie wyrażenia zgody na   sprzedaż  w trybie  przetargowym   nieruchomości    

 

 Na podstawie art.12 pkt 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  z późn. zm.), w związku z art.28 ust.1   

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2010r. Nr 102, 

poz. 651 z późn. zm.) oraz   zgodnie  z  § 5     uchwały   Rady Powiatu Opolskiego Nr 

XII/86/00 z dnia 30 czerwca  2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania  

nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 

(zm. uchwałą XVII/121/04 – opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004r. Nr 66 poz. 

1750, zm. uchwałą IX/49/07 – opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007r. Nr 87 poz. 

2738),   Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje :  

 

§ 1 

Wyraża    zgodę na sprzedaż  w  trybie  przetargowym  nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Powiatu Opolskiego,   zabudowanej budynkiem położonym w Opolu     

przy ul. Plebiscytowej 5, oznaczonej numerem  działki   28/2  z  karty mapy 55  o 

powierzchni 0,3548 ha w udziale 9386/10000 cz. obręb Opole -  objętej księgą wieczystą nr  

OP1O/00021429/1. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego . 

  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

                                       UZASADNIENIE  UCHWAŁY  

 

 w sprawie wyrażenia zgody na   sprzedaż  w trybie  przetargowym   nieruchomości    

 

  Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały położona jest przy ul. Plebiscytowej 5 w 

Opolu  zabudowana  jest budynkiem pokoszarowym,  w przeszłości wykorzystywanym na 

cele wojskowe, oznaczona numerem  działki  28/2  z  karty mapy 55  o powierzchni 0,3548 ha 

w udziale 9386/10000 cz. obręb Opole -  objęta księgą wieczystą nr  OP1O/00021429/1.  

Powyższą nieruchomość Wojewoda Opolski decyzją z dnia  9 grudniu 2010r.  przekazał 

nieodpłatnie na rzecz Powiatu Opolskiego. Decyzja  ta stała się ostateczna w dniu 25 grudnia 

2010r. 

 Zarząd Powiatu Opolskiego pismem z dnia  23 stycznia 2012r. poinformował Wojewodę 

Opolskiego o podjęciu zamiaru przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym 

projektem  uchwały Rady ( pismo stanowi załącznik do uzasadnienia uchwały). 

W piśmie tym  zostało przedstawione  uzasadnienie decyzji o zamiarze sprzedaży 

nieruchomości, a w szczególności poinformowano Wojewodę o następujących faktach 

związanych z siedzibą  Starostwa Powiatowego w Opolu: 

1) W II połowie 2011r. w ramach prowadzonych działań zmierzających do 

przystosowania  budynku przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu na siedzibę Starostwa 

Powiatowego ustalono, że budynek ten wymaga długoterminowego  kapitalnego 

remontu prowadzonego pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, a jego 

przewidywany wstępny kosztorys kształtował się na poziomie od 10 - 12 mln. zł 

(brutto). 

2) Pismem z dnia  20  maja 2011r. Dyrektor Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Opolu wypowiedział Starostwu Powiatowemu w Opolu  najem pomieszczeń 

użytkowych, znajdujących się w budynku  przy ul. Piastowskiej 14, wobec czego 

zaistniała konieczność  pilnego rozwiązania problemu związanego z siedzibą 

Starostwa, w  szczególności znalezienia innego budynku na ten cel. 

3) Aktem notarialnym  z dnia 8 listopada 2011r. Powiat Opolski  zakupił   prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działki oznaczone nr 

13/4 13/7, 13/9 z karty mapy 53 o łącznej powierzchni 0,0730 ha, obręb Opole wraz z 

prawem własności   budynków posadowionych na tych działkach położonych w Opolu   

1 Maja 29,   z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Po 



dokonaniu drobnych  prac remontowych w tym obiekcie od 19 grudnia 2011r. 

przedmiotowa nieruchomość stała się nową siedzibą   Starostwa Powiatowego w 

Opolu. 

Poinformowano Wojewodę także, że uzyskane środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości 

położonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 umożliwią Powiatowi Opolskiemu spłatę 

zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup i modernizację nowej siedziby Starostwa 

Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29. 

 Wojewoda Opolski w  piśmie z dnia  5 marca 2012r. poinformował Zarząd Powiatu 

Opolskiego, że przyjął  do wiadomości stanowisko tego organu o zamiarze  przeznaczenia   

nieruchomości do sprzedaży, a w szczególności w piśmie tym stwierdził, że sprzedaż 

nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej 5 uzasadniona jest 

minimalizowaniem  kosztów związanych z nabyciem i przygotowaniem do użytkowania 

nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, a co za tym idzie 

racjonalnym dysponowaniem środkami publicznymi. 

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

wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego  pod nr KS.A.T-II-2372/97  jako 

dobro kultury. 

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.  

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

Przedmiotowa nieruchomość (część szybu windy oraz część dachu budynku) 

obciążona jest dwiema umowami dzierżawy,  zawartymi  na czas oznaczony  z 

POLKOMTEL S.A. w Warszawie  do dnia  1 lipca 2019r.  i z  Polską Telefonią Cyfrową S.A. 

w Warszawie  do dnia 31 sierpnia 2014r.  z przeznaczeniem do wykorzystania pod stacje 

bazowe  telefonii komórkowej . 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości  może nastąpić w trybie 

przetargowym.  

  Mając powyższe na uwadze przygotowany został  projekt  niniejszej uchwały.    

Załącznik: 

- kserokopia  pisma Zarządu Powiatu Opolskiego  

  z dnia 23 stycznia 2012r. Nr 6840.1.2012.DK 

 - kserokopia  pisma Wojewody Opolskiego  

   z dnia 5 marca 2012r. Nr IN.IV-BG-774-3/10  



 

 

 

 


