
Uchwała  Nr 95/359/2017 

Zarządu  Powiatu  Namysłowskiego 

z dnia 08 czerwca 2017 r. 

 
  

w sprawie wykazu nieruchomości – lokalu biurowego położonego w Namysłowie na  

I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b przeznaczonego do oddania w dzierżawę na 

okres do trzech lat 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zmianami), art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), uchwały nr 

XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania 

na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 64, poz. 2001), zmienionej 

Uchwałą Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego poz. 545), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

    
 

§ 1. Udziela się zgody na podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości-  lokalu 

biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b 

przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat. Wykaz, stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykaz podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu 

Namysłowskiego pod adresem www.namyslow.pl., na okres 21 dni w terminie od dnia 

12.06.2017 r. do 03.07.2017 r. 
     

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie  

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

                     Przewodniczący 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 

 

Piotr Lechowicz             

Krzysztof Żołnowski  

 

Artur Masiowski 

 

Mariusz Jabłoński 

 

 

 

Andrzej Michta  

http://www.namyslow.pl/


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 95/359/2017 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 8 czerwca 2017  r. 

 

w sprawie wykazu nieruchomości – lokalu biurowego położonego w Namysłowie na I piętrze budynku przy ul. Pułaskiego 3b 

przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ: 
 

 

Lp. 

Położenie 

  nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i 

termin jej zagospodarowania, informacje o 

przeznaczeniu do oddania w dzierżawę  

Wysokość 

miesięcznej  

opłaty z tytułu 

dzierżawy 

netto 

 w zł  

Termin wnoszenia i 

zasady aktualizacji   

1. 

Lokal biurowy – 

I piętro budynku 

położonego przy 

ul. Pułaskiego 

3b w 

miejscowości 

Namysłów;  

gmina 

Namysłów;  

obręb 

Namysłów,  

Działki o nr 

ewid.: 844/11, 

k. m. 4, o 

pow. 0,5765 

ha, 

OP1U/00074

659/3 

Powierzchnia 

użytkowa 

lokalu 310,06 

m2 

 

LOKAL biurowy położony jest na I piętrze budynku. przy ul. 

Pułaskiego 3b w Namysłowie. Bryła główna  mieszcząca 

przedmiotowy lokal jest 4 kondygnacyjna, niepodpiwniczona. 

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, stropy 

ognioodporne, stropodach ognioodporny, wentylowany kryty 

papą, schody żelbetowe, budynek ok. 45letni. Stan techniczny 

elementów konstrukcyjnych budynku – dobry. Wykonane 

prace remontowe: docieplenie, elewacja, instalacja 

odwodnieniowa, pokrycie dachu.  

LOKAL  wg ostatniego sposobu użytkowania – biurowy,  o 

pow. użytkowej 310,06 m2 - składający się z 20 pomieszczeń 

typu biurowego z zapleczem socjalnym i sanitarnym o 

rozkładzie funkcjonalnym. Elementy wykończeniowe: 

stolarka okienna – PCW, podłogi – panele, ceramika, 

okładziny ścian – gładzie gipsowe, ceramika, boazeria. 

instalacje: e.e., woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie) 

wszystko po niedawnej wymianie - w dobrym stanie.   

 

Działki wg katastru nieruchomości oznaczone są symbolem B 

– tereny mieszkaniowe.  

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  

 

W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów działka nr  

844/1 oznaczona jest symbolem C.10U – teren 

zabudowy usługowej 

Nieruchomość przeznaczona do  dzierżawy. 

3.007,00 zł 

(wartość 

czynszu bez 

uwzględnienia 

podatku VAT, 

oraz 

zobowiązań 

publiczno-

prawnych 

które ponosić 

będzie 

przyszły 

dzierżawca we 

własnym 

zakresie). 

Czynsz za dzierżawę 

płatny z dołu do końca 

miesiąca. 

Po upływie każdego 

roku dzierżawy czynsz 

dzierżawny będzie 

waloryzowany o 

średnioroczny 

wskaźnik cen towarów 

i usług 

konsumpcyjnych roku 

poprzedniego, 

ogłaszany przez 

Prezesa GUS. 



1. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego na okres 

21 dni tj. od dnia 12.06.2017 r. do dnia 03.07.2017 r. 

2. Informacja o wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

 


