
Uchwała  Nr 44/201/2012 
Zarządu  Powiatu  Namysłowskiego 

z dnia 15 marca 2012 r. 
 

w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych  
w Namysłowie (za parkiem) przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży 

 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
 z późn. zm.) oraz 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 z 2006 r. Nr 64, poz. 
2001), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Udziela się zgody na podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działek 
budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. Działki stanowią 
nieruchomości niezagospodarowane Powiatu Namysłowskiego. Położone są w Namysłowie (za 
parkiem) przy ul. Gałczyńskiego. 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 23.03.2012 r. do dnia 
13.04.2012 r. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu    Przewodniczący Zarządu Powiatu 
          Namysłowskiego         Namysłowskiego  
 
1. Andrzej Spór   
                       Julian Kruszyński 
2. Andrzej Zielonka                         
 
3. Cezary Zając 
 
4. Roman Letki



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/201/2012 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 15 marca 2012 r. 
w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie (za parkiem) przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do 
sprzedaży 
 
 

 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

1. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/321, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 
 

0,1181 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
przy sąsiednim osiedlu. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona. 
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

49.980,00 

2. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/322, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 
 

0,1208 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

51.123,00 

3. 
 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/323, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 
 

0,1100 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

46.552,00 



 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

4. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/324, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1093 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

46.256,00 

5. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/326, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1200 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

50.784,00 

6. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/327, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1216 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

51.461,00 



 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

7. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/328, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 

8. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/329, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 

9. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/330, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 

10. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/331, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 



 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

57/2 Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

11. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/332, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 

12. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/333, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 

13. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/334, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.3MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 

14. Namysłów, Działka o nr 0,1002 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego C.3MN - teren zabudowy Sprzedaż 42.405,00 



 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 
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zbycia 
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nieruchomości 

netto 
w zł 

za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

ewid 437/335, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

w drodze 
przetargu 

15. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/336, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1005 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.3MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42532,00 

16. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/337, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1000 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.3MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.320,00 

17. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/338, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1039 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  

C.3MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

43.970,00 
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Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

18. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/339, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1029 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.3MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

43.547,00 

19. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/341, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1100 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.4MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

46.552,00 

20. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/342, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1040 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.4MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

44.013,00 

21. 
Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/344, 
k. m. 12 

0,1022 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 

C.4MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

43.251,00 
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G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

22. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/345, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1030 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.4MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

43.590,00 

23. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/346, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1030 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb (0,0422 ha), RIVa (0,0608 ha).  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.4MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

43.590,00 

24. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/348, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1458 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb (0,0372 ha) i R IVa (0,1086 ha). 
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

61.703,00 
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Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

25. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/349, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1426 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IVa.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

60.348,00 

26. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/350, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1388 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IVa.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

58.740,00 

27. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/351, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1398 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IIIb (0,0012 ha) i R IVa (0,1386 ha). 
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

59.163,00 

28. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/352, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503

0,1396 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

59.079,00 



 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

57/2 Działka stanowi grunt orny klasy R IVa.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

29. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/353, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1387 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IVa.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

58.698,00 

30. 

Namysłów, 
za parkiem 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/355, 
k. m. 12 
G. 2918 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1398 ha Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana i nieuzbrojona.  
Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się 
wokół sąsiedniego osiedla. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek 
współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie 
– nieurządzone. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona.  
Działka stanowi grunt orny klasy R IVa.  
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, bez obciążeń. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ponadto działka znajduje się  w 
strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

59.163,00 

1. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego na 
okres 21 dni tj. od dnia 23.03.2012 r. do dnia 13.04.2012 r. 

2. Informacja o wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. 
3. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 04.05.2012 r. 
 

                      Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
 


