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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 141/579/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 24 września 2014 r. 
w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży  
 

 
Lp. Położenie 

  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, położona 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 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości 
jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez 
obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,  

Sprzedaż 
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, położona 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 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości 
jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez 
obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,  

Sprzedaż 
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, położona 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 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości 
jest Powiat Namysłowski. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez 
obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. 

C.5MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,  

Sprzedaż 
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 26.09.2014 r. do dnia 17.10.2014 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 

2014 r. poz. 518), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 07.11.2014 r. 
 

                              Zarząd Powiatu Namysłowskiego 


