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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 56/253/2012 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 8 sierpnia 2012  r. 
w sprawie wykazu nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie  przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10  przeznaczonego do 
oddania w dzierżawę na okres do trzech lat  
 
WYKAZ NIERUCHOMO ŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIER ŻAWĘ: 
 

 

 
Lp. Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości, sposób  
i termin jej zagospodarowania, 

informacje o przeznaczeniu do oddania 
w dzierżawę  

Wysokość miesięcznej  
opłaty z tytułu dzierżawy 

netto w zł  

Termin wnoszenia  
i zasady aktualizacji 

opłat   

1. 

Nieruchomość 
położona          

w Namysłowie 
przy 

ul. Pułaskiego 
10 

Dz. nr ewid. 
851/77, k.m. 4 o 
pow. 2,0467 ha, 

KW 
OP1U/00016036/6 
Pomieszczenie hali 

warsztatowo-
garażowej 

Pow. użytkowa 
hali - 285,00 m² 
w skład której 

wchodzi 6 
pomieszczeń. 

Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia hali warsztatowo-
garażowej położonej w Namysłowie – ul. Pułaskiego 10 – na 
zapleczu szkoły – Zespołu Szkół Mechanicznych  
Lokalizacja: mało atrakcyjna, w sąsiedztwie szkoły i terenów 
produkcyjno-usługowych – niska intensywność zabudowy, 
położenie w II linii zabudowy względem ul. Pułaskiego. 
Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna-siła 
Konstrukcja i elementy wykończenia hali - stanu miernego. 
Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Mechanicznych 

W planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów 
oznaczona jako C.9U – przeznaczenie 
podstawowe - teren zabudowy usługowej. 
Nieruchomość będzie wydzierżawiana w 
drodze przetargu na okres do 3 lat z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

889,00 zł  
(wartość miesięcznego 
czynszu dzierżawnego  netto 
bez uwzględnienia podatków 
i opłat w tym podatku od 
nieruchomości, które ponosić 
będzie przyszły dzierżawca 
we własnym zakresie). 

Czynsz dzierżawny 
płatny z dołu do 
końca miesiąca. 
Nie przewiduje się 
aktualizacji czynszu. 

 
2. 

Nieruchomość 
położona           

w Namysłowie 
przy 

ul. Pułaskiego 3 
–  na parterze 

budynku 
szkoły. 

Dz. nr ewid. 
844/13 o pow. 
1,3003 ha, KW 

OP1U/00018662/7. 
Pomieszczenie 

handlowe (sklepik 
szkolny). 

Pow. użytkowa 
5,90 m² po 

uwzględnieniu 
wysokości 

kondygnacji 
poniżej 2,20 m. 

Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie handlowe (sklepik 
szkolny) – położone w Namysłowie przy ul Pułaskiego 3 na 
parterze budynku Zespołu Szkół Rolniczych. 
Lokalizacja: średnio atrakcyjna-rynek ograniczony do uczniów i 
pracowników szkoły. Uzbrojenie: woda, kanalizacja,  energia 
elektryczna, c.o. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy 
wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości 
jest Zespół Szkół Rolniczych 

W planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów 
oznaczona jako C.18U – przeznaczenie 
podstawowe - teren zabudowy usługowej, 
Nieruchomość będzie wydzierżawiana w 
drodze przetargu na okres do 3 lat z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

67,00 zł  
(wartość miesięcznego 
czynszu dzierżawnego  netto 
bez uwzględnienia podatków 
i opłat w tym podatku od 
nieruchomości, które ponosić 
będzie przyszły dzierżawca 
we własnym zakresie). 

Czynsz dzierżawny 
płatny z dołu do 
końca miesiąca. 
Nie przewiduje się 
aktualizacji czynszu 

 
3. 

Nieruchomość 
położona           

w Namysłowie 
przy 

ul. Mickiewicza 
12 –  na 
parterze 

budynku szkoły 

Dz. nr ewid. 
1133/12 o pow. 
2,3995 ha, KW 

OP1U/00019566/1 
Pomieszczenie 

handlowe (sklepik 
szkolny). 

Pow. użytkowa 
30,00 m² ,w 
skład której 
wchodzą 2 

pomieszczenia: 
zaplecza i pow. 

ekspedycji. 

Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia handlowe (sklepik 
szkolny) – położone w Namysłowie przy ul Mickiewicza 12 na 
parterze budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego. 
Lokalizacja: średnio atrakcyjna-rynek ograniczony do uczniów i 
pracowników szkoły. Uzbrojenie: woda, kanalizacja,  energia 
elektryczna, c.o. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy 
wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości 
jest I Liceum Ogólnokształcące. 

W planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów 
oznaczona jako B.8U - teren zabudowy 
usługowej. 
Nieruchomość będzie wydzierżawiana w 
drodze przetargu na okres do 3 lat z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

339,00 zł  
(wartość miesięcznego 
czynszu dzierżawnego  netto 
bez uwzględnienia podatków 
i opłat w tym podatku od 
nieruchomości, które ponosić 
będzie przyszły dzierżawca 
we własnym zakresie). 

Czynsz dzierżawny 
płatny z dołu do 
końca miesiąca. 
Nie przewiduje się 
aktualizacji czynszu 
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Lp. Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości, sposób  
i termin jej zagospodarowania, 

informacje o przeznaczeniu do oddania 
w dzierżawę  

Wysokość miesięcznej  
opłaty z tytułu dzierżawy 

netto w zł  

Termin wnoszenia  
i zasady aktualizacji 

opłat   

 
4. 

Nieruchomość 
położona           

w Namysłowie; 
ul. Mickiewicza 
12 –  w piwnicy 
budynku szkoły 

 

Dz. nr ewid. 
1133/12 o pow. 
2,3995 ha, KW 

OP1U/00019566/1 
Pomieszczenie 

użytkowe (biuro, 
magazyn) 

Pow. użytkowa 
31,00 m² w 
skład której 
wchodzą 2 

pomieszczenia 
w piwnicy 

szkoły 

Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie biurowe i 
magazynowe położone w Namysłowie przy ul Mickiewicza 12, 
w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego. 
Lokalizacja: średnio atrakcyjna, odrębne wejście z podwórza 
Uzbrojenie: woda, kanalizacja,  energia elektryczna, c.o. 
Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu 
zadawalającego.  
Zarządcą nieruchomości jest I Liceum Ogólnokształcące. 

W planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów 
oznaczona jako B.8U - teren zabudowy 
usługowej. 
Nieruchomość będzie wydzierżawiana w 
drodze przetargu na okres do 3 lat z 
przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej  

351,00 zł  
(wartość miesięcznego 
czynszu dzierżawnego  netto 
bez uwzględnienia podatków 
i opłat w tym podatku od 
nieruchomości, które ponosić 
będzie przyszły dzierżawca 
we własnym zakresie). 

Czynsz dzierżawny 
płatny z dołu do 
końca miesiąca. 
Nie przewiduje się 
aktualizacji czynszu 

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 została podana do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej. 
 
 

 Zarząd Powiatu Namysłowskiego 


