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INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU 
 
 
1. W dniu 26.07.2013 r. w Namysłowie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Placu 

Wolności 12A odbył się I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
na okres do trzech lat nieruchomości - pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie 
przy ul. Pułaskiego 10. 

2. Przedmiotem przetargu była dzierżawa na okres do trzech lat pomieszczenia spawalni pow. 
użytkowa 54,00 m²  w ciągu budynków garażowo-warsztatowych, pomieszczenie hali 
warsztatowej – pow. użytk. 36 m² , w ciągu budynków garażowo – warsztatowych, 
pomieszczenie biurowe – pow. użytk. 16,00 m² - w budynku szkoły. Pomieszczenia położone 
są w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 – II linia zabudowy i stanowią zaplecze Zespołu 
Szkół Mechanicznych. 
Lokalizacja: mało atrakcyjna, w sąsiedztwie szkoły i terenów produkcyjno-usługowych – 
niska intensywność zabudowy, położenie w II linii zabudowy względem ul Pułaskiego. 
Spawalnia i hala warsztatowa – doprowadzona e.e., konstrukcja budynku z prefabrykatów , 
pokrycie papą, posadzka betonowa, okna metalowe, brama wjazdowa drewniana – stan 
mierny. Biuro – doprowadzona e.e., ogrzewanie centralne, możliwość korzystania z WC. 
Biuro znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, okna PCW, posadzka – wykładzina z 
tworzyw sztucznych, okładziny ścian-tynk cem. - wap. - stan zadowalający. W planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość, w której znajdują się 
pomieszczenia oznaczona jest jako C.9U – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
usługowej. 
Nieruchomość, w której znajdują się przedmiotowe pomieszczenia 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 
Mechanicznych. Pomieszczenia zostaną wydzierżawione na okres do 3 lat z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie wpłaciły 2 osoby: 
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 2 osoby, które wpłaciły wadium. Obecnych 
zapoznano z treścią Regulaminu przeprowadzania publicznych przetargów ustnych 
nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Namysłowskiego. 
Tylko jedna z dopuszczonych do przetargu osób zgłosiła 1 postąpienie. 

4. W wyniku zgłoszonego postąpienia wyłoniono przyszłego dzierżawcę: 
PRO SILESIA Sp. z o. o.  ul. Ozimska 14-16, 45-057 Opole za kwotę  500,00 zł (czynsz 
miesięczny brutto). 
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