
Uchwałą Nr 8/27/2015 
Zarządu  Powiatu  Namysłowskiego 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości 
zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonym w Namysłowie przy              

ul. Pułaskiego 
 

 
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 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), art. 35 ust. 1  
i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r., poz. 518 z późn. zmianami).) 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 – 
nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym położonym w Namysłowie 
przy ul. Pułaskiego, działka o nr ewid. 851/78 k.m. 4 przeznaczonego do sprzedaży  
w drodze przetargowej. 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 
06.03.2015 r. do dnia 27.03.2015 r. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

1.   Bartłomiej Stawiarski                     

2. Piotr Lechowicz             

3. Krzysztof Żołnowski  

4.  Andrzej Michta 

  
 

Michał Ilnicki 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/27/2015 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 25 lutego 2015 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-
magazynowym położonym w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 
 
 
 

 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Pow.  

nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 

1. 

Namysłów, 
ul. Pułaskiego 

Działka o nr 
ewid.  851/78 k.m. 4 
obręb Namysłów, 
pow. 0,0581 ha - 

KW 
OP1U/00016036/6 

 

0,0581 ha w tym 
powierzchnia 
użytkowa 
budynku 
garażowo 
magazynowego 
90 m2, 
składającego się 
z 5 boksów o 
pow. użytkowej 
po 18 m2 każdy  

 

Działka położona na peryferiach miasta, III linia zabudowy względem 
ul. Pułaskiego, w sąsiedztwie terenów składowo-magazynowych i 
budynków Zespołu Szkół Mechanicznych. Aktualny sposób 
użytkowania nieruchomości - garażowo-magazynowy. Sieć uzbrojenia 
terenu w e.e., wodę, kanalizację - w pobliżu. Dojazd do nieruchomości 
będzie zapewniony przez istniejący ciąg komunikacyjny na działce 
nr851/77, na której ustanowiona zostanie służebnośc gruntowa 
przejazdu i przechodu.. Działka  zabudowana 5 boksami garażowymi 
naziemnymi oraz przybudowanym skrejnym boksem gospodarczym - 
częściowo zagłębionym w ziemi. Wady szczególne: na działkę zachodzi 
dach budynku położonego na nieruchomości sąsiedniej. Na rzecz 
właścicieli budynku sąsiadującego na przedmiotowej nieruchomości 
ustanowiona zostanie  służebność konserwacji i napraw tego dachu. W 
skład nieruchomości wchodzi około 40 letni budynek, jedno 
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z prefabrykatów, stropodach 
ognioodporny z płyt korytkowych kryty papą, rynna z blachy 
ocynkowanej, posadzka cementowa, bramy wjazdowe drewniane - 
deskowe, wyposażenie w instalacje - e.e. Skrajny boks magazynowy 
częściowo zagłębiony w ziemi, do którego prowadzą zewnętrzne schody 
monolityczne. Pokrycie boksu prowizoryczne blachą. Brama wejściowa 
metalowa. Stan techniczny budynku ocenia się jako średni. 
Powierzchnia użytkowa każdego z boksów garażowych i boksu 
magazynowego to 18 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 
90 m2 

C.9U. – teren zabudowy 
usługowej 
 

Sprzedaż w 
drodze 

przetargu 

48.060,00 zł   
 z czego wartość 
rynkowa 
nieruchomości to - 
47.100,00 zł oraz 
wartość rynkowa 
służebności drogowej 
to - 960,00 zł 
Do powyższej kwoty 
zostaną doliczone 
koszty 
przygotowania 
nieruchomości do 
sprzedaży. 
Koszty związane z 
zawarciem aktu 
notarialnego ponosi 
przyszły właściciel 
nieruchomości. 

1. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu 
Namysłowskiego na okres 21 dni tj. od dnia 06.03.2015 r. do dnia 27.03.2015 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 (tekst jednolity Dz. U. z 

2014 r., poz. 518 z późn. zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 17.04.2015 r. 
 

                      Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
 


