
Uchwała Nr 142/514/2022 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 10 sierpnia 2022 r. 

 

 

w sprawie odwołania I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy 

Tadeusza Różewicza w zakresie 4 (czterech) nieruchomości 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), w związku z § 6 ust. 

3    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

1. Odwołuje się zaplanowane na dzień 22.09.2022 r. I (pierwsze) publiczne przetargi ustne 

nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych  

w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza, w zakresie 4 (czterech) nieruchomości  

o nr ewid.: 1) 437/1024; 2) 437/1025; 3) 437/1028; 4) 437/1030, k. m. 12, KW 

OP1U/00050357/2, stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego. 

2. Informacja o odwołaniu przetargów, podlega: 

1) publikacji na stronie internetowej powiatu namysłowskiego www.namyslow.pl, 

2) publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 

3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, 

4) publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty – prasie lokalnej. 

 

§ 2. Przyczyną odwołania przetargów określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały jest 

konieczność zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Namysłowa zatwierdzającej projekt 

podziału działki nr 437/319, k. m. 12, KW OP1U/00050357/2, stanowiącej własność Powiatu 

Namysłowskiego. Odwołanie przetargów spowodowane jest potrzebą doprowadzenia stanu 

prawnego nieruchomości o nr ewid.: 437/1024; 437/1025, 437/1028, 437/1029 i 437/1030, do 

zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Namysłów.  

 

§ 3. Uchwała nr 139/502/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13.07.2022 r.  

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów 

ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych  

w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza: 

1) zachowuje swoją moc w zakresie 4 (czterech) nieruchomości o nr ewid.: 1) 437/1023;  

2) 437/1026; 3) 437/1027; 4) 437/1031, 

2) traci swoją moc w zakresie 4 (czterech) nieruchomości o nr ewid.: 1) 437/1024;  

2) 437/1025; 3) 437/1028; 4) 437/1030. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 2 

Członkowie Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

 Przewodniczący Zarządu 

Powiatu Namysłowskiego 

Tomasz Wiciak 

Zbigniew Bratosiewicz 

Piotr Lechowicz 

Andrzej Zielonka 

  

Konrad Gęsiarz 

 

  

   

 
  

 

  

 

 


