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Namysłów, 30.07.2013 r. 
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU 
 
 
1. W dniu 30.07.2013 r. w Namysłowie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Placu 

Wolności 12A odbyły się I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę 
na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie. 

2. Przedmiotem przetargów była dzierżawa na okres do trzech lat odpowiednio:  
1) Kompleks dwóch działek położonych w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, 
obręb Namysłów. Działki o nr ewid.: 437/317 i 437/319 k. m. 12, powierzchnia łączna – 
18,1005 ha, 
W skład działki nr 437/317 wchodzą następujące grunty:  
- grunty orne RIIIb o pow. 9,6138 ha, 
W skład działki nr 437/319 wchodzą następujące grunty:  
- grunty orne RIIIb o pow. 8,1352 ha,  
- grunty orne RIVa o pow. 0,3515 ha.  
Działki stanowią grunty orne uprawiane rolniczo. Nieruchomości mają urządzoną księgę 
wieczystą KW OP1U/00050357/2 (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomości nie są obarczone żadnymi 
zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów działki 
oznaczone są symbolem C.2R – przeznaczenie podstawowe - teren rolniczy. 
2) Kompleksu dwóch działek położonych w miejscowości Wilków; gmina Wilków. Działki 
o nr ewid.: 944/2 i 945/3 k. m. 2, powierzchnia łączna - 34,1585 ha, Nieruchomości rolne 
położone są w Wilkowie przy drodze wojewódzkiej nr 451 (po prawej stronie trasy 
Namysłów – Wrocław), dojazd dogodny od drogi wojewódzkiej.  
W skład działki nr 944/2 wchodzą następujące grunty:  
- grunty orne RIVa o pow. 0,4900 ha, 
- grunty orne RIVb o pow. 1,0042 ha,  
W skład działki nr 945/3 wchodzą następujące grunty:  
- grunty orne RIIIb o pow. 15,0783 ha, 
- grunty orne RIVa o pow. 10,6060 ha,  
- grunty orne RIVb o pow.   5,0300 ha, 
- grunty orne RV    o pow.   1,5800 ha,  
- grunty orne RVI   o pow.   0,3700 ha,  
Działki stanowią grunty orne uprawiane rolniczo. Nieruchomości mają urządzoną księgę 
wieczystą KW OP1U/00058617/9 (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi 
zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem R 
– tereny użytków rolnych.  

3. Wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie dla nieruchomości rolnych 
położonych w Namysłowie wpłaciły 2 osoby, natomiast dla nieruchomości rolnych 
położonych w Wilkowie 3 osoby. 
Do uczestnictwa w przetargach dopuszczono wszystkie osoby, które wpłaciły wadia.  



Obecnych zapoznano z treścią Regulaminu przeprowadzania publicznych przetargów 
ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Namysłowskiego. 
W przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie tylko jedna     
z dopuszczonych do przetargu osób zgłosiła 1 postąpienie. 
W przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie tylko jedna          
z dopuszczonych do przetargu osób zgłosiła 1 postąpienie. 
 

4. W wyniku zgłoszonych postąpień wyłoniono przyszłych dzierżawców: 
1) kompleksu nieruchomości rolnych w Namysłowie – Pana Marcina Armatę Usługi dla 

rolnictwa, ul. Główna 9, 46-100 Kowalowice, za kwotę brutto: 22.500,00 zł rocznie, 
2) kompleksu nieruchomości rolnych w Wilkowie – Gospodarstwo Rolne Załoga, Mariusz   

i Maria Załoga, ul. Lipowa 114, 46-115 Bukowie, za kwotę brutto: 41.500,00 zł rocznie. 
 

    
 

Przewodniczący Zarządu 
 

Julian Kruszyński 


