
Uchwala Nr 20/84/2011 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

o wyraŜeniu zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali  
połoŜonych w Namysłowie przy Pl. Wolności 1A-D 

 
Na podstawie:  art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 25b ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 199 4 r. o własności 
lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późn. zmianami)  oraz uchwały nr XXXVIII/369/2006 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i 
obciąŜania nieruchomości oraz wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy 
lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 64, poz. 2001), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

1. WyraŜa się zgodę na ustanowienie w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Powiatu Namysłowskiego połoŜonej przy Pl. Wolności 1A-D w Namysłowie (KW-
OP1U/00076117/6), odrębnej własności lokali: 
1) lokalu mieszkalnego połoŜonego przy Pl. Wolności 1C/7 w Namysłowie o pow. 

uŜytkowej 34,24 m2,  
2) lokalu uŜytkowego połoŜonego przy Pl. Wolności 1D/8 w Namysłowie o pow. uŜytkowej 

138,20 m2. 
2. Lokal mieszkalny określony w § 1 ust. 1 pkt. 1 stanowi część nieruchomości zabudowanej - 

własność Powiatu Namysłowskiego - połoŜonej przy Pl. Wolności 1A-D  
w Namysłowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.:  
1) 1053/6, k. m. 8, o pow. 0,0593 ha (udział w częściach wspólnych i gruncie 155/10000),  
2) 1055/1, k. m. 8, o pow. 0,1756 ha (udział w częściach wspólnych i gruncie 155/10000).  

3. Lokal uŜytkowy określony w § 1 ust. 1 pkt. 2 stanowi część nieruchomości zabudowanej – 
własność Powiatu Namysłowskiego - połoŜonej przy Pl. Wolności 1A-D w Namysłowie, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.: 1) 1053/6, k. m. 8,  
o pow. 0,0593 ha (udział w częściach wspólnych i gruncie 625/10000), 2) 1055/1, k. m. 8,  
o pow. 0,1756 ha (udział w częściach wspólnych i gruncie 625/10000). 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

W/z Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 
 
1.   Andrzej Zielonka   
       
            
2. Cezary Zając    
                     
 
3.   Roman Letki 

 
 
 

Andrzej Spór  

 


