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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 56/252/2012 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 8 sierpnia 2012 r. 
w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do 
sprzedaży 
 
 

 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Pow.  

nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

1. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/2, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

 

0,2368 ha Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
Działka stanowi jednorodny kompleks gruntu położony w strefie 
peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MW – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
rozumianej jako budynek 
mieszkalny wielorodzinny 
zawierający więcej niż 2 
mieszkania lub zespół takich 
budynków, wraz z 
pomieszczeniami 
towarzyszącymi i garażami 
wydzielonymi w budynkach 
mieszkalnych oraz urządzeniami 
towarzyszącymi 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

89.818,00 

2. 
 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/3, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

 

0,2532 ha Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
Działka stanowi jednorodny kompleks gruntu położony w strefie 
peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.4MW - teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
rozumianej jako budynek 
mieszkalny wielorodzinny 
zawierający więcej niż 2 
mieszkania lub zespół takich 
budynków, wraz z 
pomieszczeniami 
towarzyszącymi i garażami 
wydzielonymi w budynkach 
mieszkalnych oraz urządzeniami 
towarzyszącymi 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

96.039,00 
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Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Pow.  

nieruchomości Opis nieruchomości 
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w miejscowym planie 
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3. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/4, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,3209 ha Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
Działka stanowi jednorodny kompleks gruntu położony w strefie 
peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MW – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
rozumianej jako budynek 
mieszkalny wielorodzinny 
zawierający więcej niż 2 
mieszkania lub zespół takich 
budynków, wraz z 
pomieszczeniami 
towarzyszącymi i garażami 
wydzielonymi w budynkach 
mieszkalnych oraz urządzeniami 
towarzyszącymi 
C.49KDD – teren drogi klasy 
dojazdowej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

121.717,00 

4. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/6, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,2996 ha Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka 
stanowi jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej 
miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.19MU – teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 
rozumianej jako budynek 
mieszkalny jednorodzinny i 
wielorodzinny, budynek 
mieszkalno-usługowy, obiekt 
usługowy lub zespół takich 
obiektów, przy czym za funkcje 
usługowe uznaje się usługi 
handlu detalicznego, usługi 
rzemiosła nieprodukcyjnego, 
usługi gastronomiczne, usługi 
administracyjno-biurowe, usługi 
ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, usługi nauki i 
oświaty, usługi kultury i 
rozrywki oraz inne o podobnym 
charakterze, wraz z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

113.638,00 

5. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/7, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1459 ha Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka 
stanowi jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej 
miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 

C.19MU – teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 
rozumianej jako budynek 
mieszkalny jednorodzinny i 
wielorodzinny, budynek 
mieszkalno-usługowy, obiekt 
usługowy lub zespół takich 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

55.340,00 
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Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

obiektów, przy czym za funkcje 
usługowe uznaje się usługi 
handlu detalicznego, usługi 
rzemiosła nieprodukcyjnego, 
usługi gastronomiczne, usługi 
administracyjno-biurowe, usługi 
ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, usługi nauki i 
oświaty, usługi kultury i 
rozrywki oraz inne o podobnym 
charakterze, wraz z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi 

6. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/8, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1119 ha Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka 
stanowi jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej 
miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.19MU – teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 
rozumianej jako budynek 
mieszkalny jednorodzinny i 
wielorodzinny, budynek 
mieszkalno-usługowy, obiekt 
usługowy lub zespół takich 
obiektów, przy czym za funkcje 
usługowe uznaje się usługi 
handlu detalicznego, usługi 
rzemiosła nieprodukcyjnego, 
usługi gastronomiczne, usługi 
administracyjno-biurowe, usługi 
ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, usługi nauki i 
oświaty, usługi kultury i 
rozrywki oraz inne o podobnym 
charakterze, wraz z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.444,00 

7. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/9, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1107 ha Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka 
stanowi jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej 
miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 

C.19MU – teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 
rozumianej jako budynek 
mieszkalny jednorodzinny i 
wielorodzinny, budynek 
mieszkalno-usługowy, obiekt 
usługowy lub zespół takich 
obiektów, przy czym za funkcje 
usługowe uznaje się usługi 
handlu detalicznego, usługi 
rzemiosła nieprodukcyjnego, 
usługi gastronomiczne, usługi 
administracyjno-biurowe, usługi 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

41.989,00 
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  nieruchomości 
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płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, usługi nauki i 
oświaty, usługi kultury i 
rozrywki oraz inne o podobnym 
charakterze, wraz z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi 

8. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/11, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1109 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.54MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.064,00 

9. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/12, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1477 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.54MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

56.023,00 

10. 

Namysłów, 
za parkiem 

ul. 
Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 1279/13, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 

0,1452 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 

C.55MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

55.074,00 
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OP1U/00050357/2 wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

11. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/14, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1111 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.55MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.140,00 

12. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/15, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1128 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 

C.55MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.785,00 
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Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

13. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/16, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1560 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.55MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

59.171,00 

14. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/17, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1098 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

41.647,00 

15. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/18, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1115 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.292,00 
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znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

16. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/19, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1115 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.292,00 

17. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/20, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1115 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.292,00 
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18. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/21, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1115 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.292,00 

19. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/22, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1115 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.292,00 

20. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/23, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1114 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.254,00 
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nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

21. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/24, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1114 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.254,00 

22. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/25, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1112 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.178,00 

23. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/26, 

k. m. 12 
G. 3597 

0,1107 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 

C.53MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

41.989,00 
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Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Pow.  

nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 
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nieruchomości 

netto 
w zł 

KW 
OP1U/00050357/2 

skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

24. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/27, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1582 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.51MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

60.005,00 

25. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/28, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1022 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 

C.51MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

38.764,00 
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Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

26. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/29, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1022 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.51MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

38.764,00 

27. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/31, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1601 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.52MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

60.726,00 

28. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/32, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1052 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 

C.51MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

39.902,00 
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Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

29. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/33, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1019 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.51MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

38.651,00 

30. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/34, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1020 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 

C.51MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

38.689,00 
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OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

31. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/35, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1078 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.52MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

40.889,00 

32. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/36, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1035 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.52MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

39.258,00 

33. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/37, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1031 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

39.106,00 



 14 

 
Lp. Położenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Pow.  

nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

34. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/38, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,0892 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

33.834,00 

35. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/39, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1017 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

38.575,00 

36. 
Namysłów, 

ul. Staromiejska 
Działka o nr 

ewid 1279/40, 
k. m. 12 

0,1124 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 

42.633,00 
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G. 3597 
KW 

OP1U/00050357/2 

Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

przetargu 

37. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/41, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1123 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.595,00 

38. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/42, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,0912 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

34.592,00 
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płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

39. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/43, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,0894 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

33.909,00 

40. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/44, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,0818 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

31.027,00 

41. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/45, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,0802 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 

C.50MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

30.420,00 
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zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

42. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/48, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1170 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

44.378,00 

43. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/49, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1120 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.482,00 
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Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

44. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/50, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1120 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.482,00 

45. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/51, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1120 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.482,00 

46. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/52, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1120 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.482,00 
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uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

47. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/53, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1121 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.520,00 

48. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/54, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1121 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.520,00 

49. Namysłów, Działka o nr 
ewid 1279/55, 

0,1119 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi C.47MN – teren zabudowy Sprzedaż 42.444,00 
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ul. Staromiejska k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

mieszkaniowej jednorodzinnej w drodze 
przetargu 

50. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/56, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1109 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.47MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

42.064,00 

51. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/57, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,0921 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 

C.49MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

34.934,00 
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zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

52. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/58, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,0801 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.49MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

30.382,00 

53. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/59, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 
OP1U/00050357/2 

0,1232 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.49MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

46.730,00 

54. 

Namysłów, 
ul. Staromiejska 

Działka o nr 
ewid 1279/60, 

k. m. 12 
G. 3597 

KW 

0,1014 ha Działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Działka stanowi 
jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. 
Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów 
skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 

C.49MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż 
w drodze 
przetargu 

38.461,00 
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OP1U/00050357/2 wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia 
zabudowy względem ul. Staromiejskiej 
Działka nieuzbrojona, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – 
znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć 
uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych 
nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych 
nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan 
zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren 
płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. 
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr 
OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

1. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu 
Namysłowskiego na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 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 (t. j. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 21.09.2012 r. 
 

                      Zarząd Powiatu Namysłowskiego 


