
Uchwała Nr 102/445/2013 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 21 października  2013 r. 
 

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 1279/49 
położonej w Namysłowie przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury 

technicznej - pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej 
 
Na podstawie:  art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami), art. 28 w związku 
z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), § 5 
ust. 3 i § 6 ust. 1 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) oraz uchwała nr XXXI/262/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
25 września 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, Zarząd 
Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
1. Postanawia się zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość – działkę oznaczoną  

nr 1279/47 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, 
Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, Rejon Dystrybucji Północ-
Kluczbork, ul. Sienkiewicza 29, 46-200 Kluczbork pod budowę kontenerowej stacji 
transformatorowej. 

2. Nieruchomość określona w § 1 ust. 1 stanowi własność Powiatu Namysłowskiego, 
położona w Namysłowie; w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako działka o nr 
ewid. 1279/47, km 12, obręb Namysłów, pow. 0,0066 ha, KW-OP1U/00050357/2. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie  
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Przewodniczący 
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