
Uchwała Nr 93/337/2021 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 17 maja 2021 r. 
 

w sprawie wykazu nieruchomości – pomieszczeń, w budynku położonym przy Placu 
Wolności 1 w Namysłowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie, na potrzeby 

Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 35 ust 1, 1b i 2 oraz art. 37 ust 4a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z poźn. 
zmianami), 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.  
1. Oddaje się w użyczenie, część nieruchomości (pomieszczenia o powierzchni użytkowej 

304,99 m2 znajdujące się na I i II piętrze budynku położonego przy Placu Wolności 1  
w Namysłowie), położonej w obrębie ewidencyjnym Namysłów, oznaczonej numerem 
działki: 1053/12 o pow. 0,1177 ha, a.m. 8, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00063264/7, stanowiącą 
własność Powiatu Namysłowskiego. 

2. Sporządza się wykaz nieruchomości, oddawanej w użyczenie na potrzeby Ośrodka 
Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie. Wykaz stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.  

3. Wykaz podlega 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 21.05.2021 r. do 11.06.2021 r. 
Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej. 

     
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

                     Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

 
 
Tomasz Wiciak            

Zbigniew Bratosiewicz 

Piotr Lechowicz 

Andrzej Zielonka  

 
 
 

Konrad Gęsiarz 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/337/2021 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 17 maja 2021  r.  

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - pomieszczeń, w budynku położonym przy Placu Wolności 1  

w Namysłowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Namysłowie. 
  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE: 
 

 
Lp. 

Położenie 
  nieruchomości 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej 

zagospodarowania, informacje o przeznaczeniu do oddania 
w użyczenie  

1. 

Nieruchomość 
położona           
w Namysłowie; 
Plac Wolności 1  

Urządzone pomieszczenia biurowe wraz 
z zapleczem sanitarnym (w.c.) i 
socjalnym, mieszczące  się na I i II 
piętrze budynku położonym na działce o 
nr ewid. 1053/12, k. m. 8, o pow. 0,1177 
ha, OP1U/00063264/7.  

Łączna pow. 
użytkowa 
304,99 m2 

 

Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia 
znajdującej się na I i II piętrze budynku 
położonego przy Placu Wolności 1 w 
Namysłowie. Nieruchomość posiada 
urządzoną księgę wieczystą bez obciążeń. 
Instalacje: woda, kanalizacja, energia 
elektryczna, ciepłociąg, dojazd dogodny, 
miejsca parkingowe w pobliżu. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Namysłów działka oznaczona jest symbolem B.4MU – teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (budynki zamieszkania 
zbiorowego, budynki użyteczności publicznej). Lokal będzie 
oddany w użyczenie na czas trwania termomodernizacji 
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącej się w 
Namysłowie przy ul. Harcerskiej 1. 

1. Niniejszy wykaz podlega 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 21.05.2021 r. do dnia 11.06.2021 r. 

2. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. 
                                                                                                                                           

Zarząd Powiatu Namysłowskiego


