
Uchwała Nr 92/352/2017 

Zarządu  Powiatu  Namysłowskiego 

z dnia 22 maja 2017 r. 

 

w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości położonych 

w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przez Powiat Namysłowski 

na rzecz Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży  

„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Namysłowie  

 

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. 13 ust. 1 i art. 25b  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 zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych  

w Namysłowie przy ul. Piastowskiej i ul. Dubois przez Powiat Namysłowski na rzecz 

Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  

W PRZYSZŁOŚĆ”:  

1) nieruchomości zabudowanej budynkami szkoły z internatem stanowiącej działkę  

o nr ewid. 916/7, k. m. 7 o pow. 0,0165 ha, KW OP1U/00019234/5, położonej  

w Namysłowie przy ul. Piastowskiej, 

2) nieruchomości zabudowanej budynkami szkoły z internatem stanowiącej działkę  

o nr ewid. 917/1, k. m. 7 o pow. 0,2910 ha, KW OP1U/00018742/2, położonej  

w Namysłowie przy ul. Piastowskiej, 

3) nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej stanowiącej działkę o nr ewid. 

1014/10, k. m. 7, o pow. 0,0378 ha, KW OP1U/00018300/2, położonej w Namysłowie 

przy ul. Dubois. 
 

§ 2. 1. Nieruchomości określone w § 1 wydzierżawia się na czas określony do trzech lat  

w drodze bezprzetargowej pod potrzeby działalności opiekuńczo-wychowawczej 

stowarzyszenia: Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM 

W PRZYSZŁOŚĆ”, a w szczególności prowadzenie młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego – placówki resocjalizacyjnej. 

2. Nieruchomości określone w § 1 są własnością Powiatu Namysłowskiego. 
     

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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