
UCHWAŁA  NR 93/410/2013  
ZARZĄDU  POWIATU  NAMYSŁOWSKIEGO 

z dnia 22 lipca 2013 r. 
 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i  przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego 
przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat  budynku 

prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,   poz. 1592, z późn. zm.), art. 37 ust. 4 i 
art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 
2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz 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), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, 
co następuje: 
 
       

§ 1 
 
1. Ogłasza się I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 

trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 4. 
2. Wyraża się zgodę na ogłoszenie przetargu poprzez wywieszenie ogłoszenia, stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały: 
1) w prasie lokalnej, 
2) na stronie internetowej powiatu namysłowskiego www.namyslow.pl, 
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 

 
§ 2 

 
Ustala się, że przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2013 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad 
siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 12a. 
 

§ 3 
 
1. Ustala się, że wadium należy wpłacić lub wnieść  najpóźniej do dnia 19.08.2013 r. 
2. Informacje dotyczące nieruchomości, wysokość wadium, ceny wywoławczej 

(miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto) i kwoty postąpienia określa załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 
Dla przeprowadzenia czynności przetargowych powołuje się komisję przetargową w składzie: 
1) Andrzej Spór – przewodniczący komisji 
2) Paweł Cholaś – zastępca przewodniczącego komisji 
3) Cezary Zając – II zastępca przewodniczącego komisji 
4) Roman Letki – członek komisji 
5) Andrzej Gosławski – członek komisji 
6) Maria Adamczyk – członek komisji 
7) Adriana Rzeczkowska – członek komisji 



§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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