
UCHWAŁA  NR 134/554/2014 
ZARZĄDU  POWIATU  NAMYSŁOWSKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie wykazu nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   

 
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 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami), art. 35 ust. 1 i 2  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  
z 2014 r., poz. 518), 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. Udziela się zgody na podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

opisanych w ust. 2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz, 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego 
położone przy ul. Mickiewicza 12 w Namysłowie (KW-OP1U/00019566/1), a to: 
1) nieruchomość zabudowana budynkami użytkowymi, położona na działce nr 1133/9, 

km 10, obręb Namysłów, pow. 0,4789 ha,  
2) nieruchomość pod jezdnią i parkingiem, położona na działce nr 1133/11, km 10, obręb 

Namysłów, pow. 0,0503 ha,  
3) służebności drogi dojazdowej na działkach o nr 1133/6, 1133/13 i 1133/14, k.m. 10, 

obręb Namysłów. 
 

§ 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 
30.06.2014 r. do dnia 21.07.2014 r. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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