
 
Uchwała Nr 43/181/2016 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 21 marca 2016 r. 

 
 

w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo 
jednorodzinne) połoŜonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki 

przy ul. C. Miłosza przeznaczonych do sprzedaŜy  
 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąŜania 
nieruchomości oraz wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy lata (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego Nr 64, poz. 2001), zmienionej Uchwałą Nr IV/36/2015 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 545) Zarząd 
Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Udziela się zgody na podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – 
działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargowej. Działki stanowią 
nieruchomości niezagospodarowane Powiatu Namysłowskiego. PołoŜone są w Namysłowie 
na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego – 3 działki przy ul. Miłosza. Wykaz stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykaz podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu 
Namysłowskiego pod adresem www.namyslow.pl, na okres 21 dni w terminie od dnia 
25.03.2016 r. do dnia 15.04.2016 r. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie Zarządu 
Powiatu Namysłowskiego 

 Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Namysłowskiego 

Bartłomiej Stawiarski 

Piotr Lechowicz             

Krzysztof śołnowski  

Artur Masiowski 

  

Andrzej Michta  
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43/181/2016 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 21 marca 2016 r. 
w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne połoŜonych w Namysłowie na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego  
– 3 działki przy ul. C. Miłosza przeznaczone do sprzedaŜy  
 

 
Lp. PołoŜenie 

  nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia 
nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Forma 
zbycia 

Cena 
nieruchomości 

netto 
w zł 

1. 

Namysłów, 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/349, 
k. m. 12 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1426 ha Działka niezabudowana, połoŜona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo 
powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka pozostaje w 
zasięgu sieci uzbrojenia w  energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, 
Uzbrojenie działki finansują przyszli właściciele nieruchomości. Dojazd z drogi 
gruntowej, nie urządzonej. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona. Według katastru 
nieruchomości działka oznaczona symbolem  - R IVa. 
Nieruchomość nie jest obarczona Ŝadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości 
jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez 
obciąŜeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Powierzchnia zabudowy: nie 
więcej niŜ 20% powierzchni 
działki. 

SprzedaŜ 
w drodze 
przetargu 

61.418,00 zł 

2. 

Namysłów, 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/350, 
k. m. 12 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1388 ha Działka niezabudowana, połoŜona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo 
powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka pozostaje w 
zasięgu sieci uzbrojenia w  energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, 
Uzbrojenie działki finansują przyszli właściciele nieruchomości. Dojazd z drogi 
gruntowej, nie urządzonej. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona. Według katastru 
nieruchomości działka oznaczona symbolem  - R IVa. 
Nieruchomość nie jest obarczona Ŝadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości 
jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez 
obciąŜeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Powierzchnia zabudowy: nie 
więcej niŜ 20% powierzchni 
działki. 

SprzedaŜ 
w drodze 
przetargu 

59.781,00 zł 

3. 

Namysłów, 
ul. Gałczyńskiego 

Działka o nr 
ewid 437/353, 
k. m. 12 
KW 
OP1U/000503
57/2 

0,1387 ha Działka niezabudowana, połoŜona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo 
powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka pozostaje w 
zasięgu sieci uzbrojenia w  energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, 
Uzbrojenie działki finansują przyszli właściciele nieruchomości. Dojazd z drogi 
gruntowej, nie urządzonej. Działka nie zagospodarowana, nie ogrodzona. Według katastru 
nieruchomości działka oznaczona symbolem  - R IVa. 
Nieruchomość nie jest obarczona Ŝadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości 
jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez 
obciąŜeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Powierzchnia zabudowy: nie 
więcej niŜ 20% powierzchni 
działki. 

SprzedaŜ 
w drodze 
przetargu 

59.738,00 zł 

 

1. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego na okres 21 dni tj. od dnia 
25.03.2016 r. do dnia 15.04.2016 r. 

2. Informacja o wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. 
3. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z 

późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeŜeli zgłoszą wniosek do dnia 06.05.2016 r. 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego 

 


