
Uchwała Nr XI/86/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 15 września 2011 r. 
 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości 
 
Na podstawie:  art. 12 pkt. 11 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. 11 ust. 2, art. 13 
ust. 1 i 2 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami), art. 896 ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 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), Rada Powiatu 
Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

WyraŜa się zgodę na rozwiązanie umowy darowizny ustanowionej przez M. i S.K. na rzecz 
Powiatu Namysłowskiego, aktem notarialnym Nr Rep. A nr 5427/2009  
z dnia 15.10.2009 r. przedmiotem, której jest:  
1) nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynaleŜnym  

o łącznej powierzchni uŜytkowej 34,35 m2 (w tym: lokal mieszkalny 32,45 m2 i piwnica 
1,90 m2) połoŜony w Namysłowie - ul. Rynek 16/7 znajdujący się na drugim piętrze 
budynku zlokalizowanym na działce nr 988/1 k.m. 7 oraz udziału w częściach wspólnych 
budynku wynoszącego 35/1000. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW 
OP1U/00063158/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku, 

2) prawo uŜytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Namysłów, na 
którym znajduje się budynek - udziału w częściach wspólnych gruntu wynoszącego 
35/1000 z działki o nr 988/1 k.m. 7 o pow. 0,0803 ha, które ma urządzoną księgę 
wieczystą KW-19353 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady 

Powiatu  Namysłowskiego 
 
 

Roman Półrolniczak 


