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INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 
 
 
 
1. W dniu 26.03.2013 r. w Namysłowie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy                         

Placu Wolności 12A odbył się II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na 
dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości - pomieszczenia położonego w Namysłowie przy 
ul. Pułaskiego 3. 

2. Przedmiotem przetargu była dzierżawa na okres do trzech lat n/w nieruchomości: 
3. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości – pomieszczenia znajdującego się na parterze 

budynku głównego Zespołu Szkół Rolniczych z używalnością pomieszczeń dodatkowych (WC z 
umywalką) znajdującego się w holu budynku głównego, położonego w Namysłowie przy ul. 
Pułaskiego 3. Przedmiotowe pomieszczenie mieści się w budynku położonym na dz. nr ewid. 844/13 
o pow. 1,3003 ha, KW OP1U/00018662/7. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia to 5,90 m² po 
uwzględnieniu wysokości kondygnacji poniżej 2,20 m. Pomieszczenie wyposażone jest w witrynę 
sklepową. Okładzina ścian wykonana z paneli, posadzka ceramiczna, instalacja elektryczna. 
Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego.  
Lokalizacja pomieszczenia: średnio atrakcyjna - rynek ograniczony do uczniów i pracowników 
szkoły. Uzbrojenie nieruchomości: woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o.  
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów przeznaczenie podstawowe 
nieruchomości, w której znajduje się lokal oznaczone jest symbolem „C.18U” - teren zabudowy 
usługowej. 
Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowe pomieszczenie ma urządzoną księgę wieczystą 
(bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. 

Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat 
Namysłowski. Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Rolniczych. 

4. Cztery osoby wpłaciły wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie, co stwierdzono 
na podstawie przedłożonych dowodów wpłat. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 4 osoby. 
Obecnych zapoznano z treścią Regulaminu przeprowadzania publicznych przetargów ustnych 
nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego. 

5. Osoby dopuszczone do  uczestnictwa w przetargu:  
1) Trzciński Zdzisław, ul. Wileńska 21, 46-100 Namysłów, 
2) GEO – CONSULTING mgr inż. Adrian Stopa, ul. Wileńska 23, 46-100 Namysłów, 

reprezentowany przez Panią Ewelinę Stopę  
3) Sadowiński Przemysław, ul. 1-go Maja 16B/7, 46-100 Namysłów, 
4) Filipek Małgorzata, ul. Kopernika 4/2, 46-100 Namysłów. 
Osoby dopuszczone do przetargu zgłosiły 34 postąpienia. 

6. W wyniku zgłoszonych postąpień wyłoniono przyszłego dzierżawcę pomieszczenia –                 
Geo – Consulting mgr inż. Adrian Stopa z siedzibą w 46-100 Namysłów ul. Wileńska 23  za 
kwotę 490,00 zł (czynsz miesięczny brutto). 
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