
Lp.

Przdedmiot 

najmu/dzierżawy/u

życzenia

Położenie i oznaczenie 

nieruchomości (ul., nr 

działi, nr KW)

Opis nieruchomości
Powierzchnia 

w m2

Oczekiwana 

stawka czyszu 

netto za m2

Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania

Termin 

wnoszenia opłat 

za czynsz

Zasady aktualizacji 

opłat
Opłaty za media Okres 

dzieżawy/n

ajmu/użycz

enia

Umowa 

najmu/dzierżawy/u

życzenia kończąca 

się w okresie trzech 

(3) miesięcy  

Przewidywany termin 

zagospodarowania

Termin składania 

wniosków o 

wynajem/ 

dzierżawę/ 

użyczenie

prowadzenie szatni 

ogólnej dla klientów 

pływalni,i (bez możliwości 

rozbudowy lokalu), 

działalność nie 

prowadzona w godzinach: 

22:00-6:00

1 zł za całą 

powierzchnię 

szatni

działalność nieuciążliwa 

dla otoczenia, nie 

prowadzona w 

godzinach: 22:00-6:00

prowadzenie szatni 

ogólnej dla klientów 

pływalni, z możliwością 

uruchomienia działalności 

handlowej drobnymi 

artykułami, w tym 

sportowymi (bez 

możliwości rozbudowy 

lokalu), działalność nie 

prowadzona w godzinach: 

22:00-6:00

15,00 zł

działalność nieuciążliwa 

dla otoczenia, nie 

prowadzona w 

godzinach: 22:00-6:00

2 najem lokalu

Opole, Ozimska 48B, 

fronton budynku, Dz. nr 

58/1, km 47, obręb 

Opole

lokal na parterze budynku 

krytej pływalni, z 

niezależnym wejściem od 

frontonu budynku

19,8 15,00 zł
działalność nieuciążliwa 

dla otoczenia

Do 10-go dnia 

każdego 

miesiąca

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

ryczałt: 66,50 zł/mc 

(bez czynszu) netto 

plus opłata za 

energię elektryczną 

zgodnie ze 

wskazaniem licznika

do 3 lat nie od zaraz do 31.07.2017 r.

3 najem lokalu

Opole, Ozimska 48B, pm. 

1.21,1.22, 1.23, 1.24, 

1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 

Dz. nr 58/1, km 47, 

obręb Opole

lokal na I piętrez budynku 

krytej pływalni, z  

wejściem od wnętrza 

budynku

106,6 8,50 zł lokal gastronomiczny

Do 10-go dnia 

każdego 

miesiąca

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

ryczałt: 497,00 

zł/mc (bez czynszu) 

netto

do 3 lat nie od zaraz do 31.07.2017 r.

4 najem lokalu

Kryta plywalnia "WODNA 

NUTA", ul. Prószkowska 

96, 45-758 Opole, dz.8/1 

km 39

szatnia ogólna nr 4 42,39

1 zł za całą 

powierzchnię 

szatni

szatnia

Do 10-go dnia 

każdego 

miesiąca

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

100 netto/m-c do 3 lat nie od 20.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

5 najem lokalu

Kryta plywalnia "WODNA 

NUTA", ul. Prószkowska 

96, 45-758 Opole, dz.8/1 

km 39

budynek krytej pływalni, 

lokal na parterze, z 

niezależnym wejściem z 

zewnątrz

6,76 15,00 pom. magazynowe

Do 10-go dnia 

każdego 

miesiąca

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

45 zł netto/m-c do 3 lat nie od zaraz do 31.07.2017 r.

6 najem lokalu

Kryta plywalnia "WODNA 

NUTA", ul. Prószkowska 

96, 45-758 Opole, dz.8/1 

km 39 pom. 

Restauracyjno-Cateringe 

z Foyer nr 114,118,131-

137

budynek krytej pływalni, 

lokal na I piętrze, z 

wejściem z holu głównego 

klatką schodową lub 

windą dla 

niepełnosprawnych

189,79 10,99

działalność 

gastronomiczna w godz. 

6.00 do 22.00, w dniach 

funkcjonowania plywalni

Do 10-go dnia 

każdego 

miesiąca

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

Energia elektryczna 

oraz woda i ścieki 

wg wskazan licznika, 

zobowiązuje się 

najemcę do 

montaży 

podlicznikow wody i 

energii elektrycznej. 

Pozostałe oplaty 

zwiazane z najmem 

lokalu po stronie 

Najemcy.

do 3 lat nie od zaraz do 31.07.2017 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU/DZIERŻAWY/UŻYCZENIA W ROKU 2017 - aktualizacja lipiec 2017 r.

Opole, Ozimska 48B, 

lokal przy wejściu 

głównym

1 najem lokalu 19,7

Do 10-go dnia 

każdego 

miesiąca

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

ryczałt: 100 zł/mc 

(bez czynszu) netto
do 3 lat nie od 20.08.2017 r. do 31.08.2017 r.



7 najem lokalu

Hala Widowisko-

Sportowa ul. Oleska 70 

45-231 Opole dz. 38/6 

km. Opole

budynek hali, lokal na 

parterze, z wejściem z 

holu głównego, do 

wynajęcia pomieszczenia 

nr 0.36 - biuro reklamy wg 

załaczonego rysunku

14,89 15,00

działalność odnowy 

biologicznej, krioterapii 

w godz. 6.00 do 22.00, 

w dniach 

funkcjonowania obiektu- 

Wynajmujący jest 

zobligowany do 

pozyskania zgody na 

Do 10-go dnia 

każdego miesiąc

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

Energia elektryczna 

oraz woda i ścieki 

wg wskazan licznika, 

zobowiązuje się 

najemcę do 

montaży 

podlicznikow wody i 

energii elektrycznej. 

do 5 lat nie od zaraz do 2.08.2017r.

8 najem lokalu

Hala Widowisko-

Sportowa ul. Oleska 70 

45-231 Opole dz. 38/6 

km. Opole

budynek hali, lokal na 

parterze, z wejściem z 

holu głównego, do 

wynajęcia pomieszczenia 

015A  wg załaczonego 

rysunku

28,62 15,00

działalność usługowa, 

prowadzenie sklepiku 

kibica, sklepiku z 

pamiątkami, 

pomieszczenie jest 

przeznaczone do pracy i 

pobytu nie 

przekraczającego 2 h

Do 10-go dnia 

każdego miesiąc

Corocznie o 

średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogłaszany przez GUS

100 zł netto/mc do 5 lat nie od zaraz do 2.08.2017r.


