
ZARZĄDZENIE  Nr 53/2020 

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

z dnia 11 marca 2020r 

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich oraz ogłoszenia wykazu 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                                 

(Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) art. 27, art. 28 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2, art. 40 ust. 1 

pkt 1 i art. 37 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. 

poz. 65 i poz. 284) oraz § 2 ust. 1, § 3 pkt. 2 uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich                                

Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania 

wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, 

nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego 

zasobu gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/335/09 z dnia 

23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich                                                 

Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania 

wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, 

nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego 

zasobu gminy, Nr XXXI/235/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały                                           

Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie 

określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie 

stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz Nr LI/421/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r.                         

w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością                                               

Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Postanawiam przeznaczyć do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość 

gminną położoną w Strzelcach Opolskich, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego                          

w Strzelcach Opolskich oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich,                         

a informacja o jego sporządzeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej i na stronach internetowych  

www.strzelceopolskie.pl. i www.gzmk.strzelceopolskie.pl. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 
        Burmistrz Strzelec Opolskich 
 

                   Tadeusz Goc  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strzelceopolskie.pl/


Załącznik  

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. 

                             Nr 53/2020r. z dnia 11 maca 2020r. 

 

WYKAZ 

zabudowanej nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży  

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  

 

 

Położenie 

Nr działki 

km 

pow. 

Nr jednostki 

rejestrowej 

Cena 

wywoławcza 

nieruchomości 

Numer 

księgi 

wieczystej 
 

użytek 

 

Strzelce Opolskie  

rejon ul. Dąbrowskiego 

i ul. Opolskiej 

 

1765/4 

km 8  

0,0368ha 

 

G.3117 

 

 

400.000 zł.  
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Bi 
 

 
Sprzedaż nieruchomości gminnej nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie                             

z art. 27, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz                          

na podstawie § 2 ust. 1, § 3 pkt.2 uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia                    

24 czerwca 2009r sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce 

Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich Nr XXXIX/335/09  z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich Nr XXXVII/321/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania 

wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości 

będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy,                                           

Nr XXXI/235/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej                                

w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania 

wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości 

będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz                                                     

Nr LI/421/2018 z dnia 26 września 2018r. sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/321/09 Rady Miejskiej                                  

w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania 

wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości 

będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy. 

Zgodnie z obowiązującym od dnia 5 listopada 2014 r. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

centrum miasta Strzelce Opolskie”, przyjętym Uchwałą Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich               

z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta 

Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 21 października 2014 r. poz. 2305), ze zmianą tego planu 

obowiązującą od dnia 30 listopada 2018 r., przyjętą Uchwałą Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30 października 

2018 r. poz. 3006) wyznaczona do sprzedaży nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku plany 

symbolem U16 – teren zabudowy usługowej (przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe, usługi 

użyteczności publicznej, parkingi terenowe i wielopoziomowe podziemne i nadziemne). 

Działka zabudowana jest budynkiem szaletów miejskich oraz terenem parkingu. Budynek o jednej kondygnacji  

w 2/3 wysokości posadowiony poniżej poziomu gruntu. Teren parkingu utwardzony jest kostką betonową. 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie technicznym budynku oraz istniejącym stanie 

zagospodarowania działki nr 1765/4 

Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i drogi publicznej                           

ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, wyznaczona do sprzedaży  nieruchomość 

zwolniona jest z podatku VAT, gdyż od pierwszego zasiedlenia do jego sprzedaży upłynął okres dłuższy niż 

2 lata. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy                

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości                                

w terminie 6 tygodni, licząc od dnia  wywieszenia wykazu. 

Wykaz niniejszy zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, a informacja o jego sporządzeniu 

zostanie zamieszczona w prasie lokalnej i na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl.                                                      

i www.gzmk.strzelceopolskie.pl 

http://www.strzelceopolskie.pl/

