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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Namysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 65, 284, 782) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 108/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obciążenia 
hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów zmienia się § 1, który otrzymuje 
brzmienie: 

„Zezwala się na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, 
położonej w Namysłowie przy ulicy Braterskiej nr 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka numer 835/3, k.m.2 o powierzchni ogólnej 1,3793 ha, obręb Namysłów, dla której Sąd Rejonowych 
w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Nr KW OP1U/00064978/2 na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody 
Opolskiego z tytułu zabezpieczenia przyznanych środków dla Fundacji Ekologicznej – Wychowanie 
i Sztuka ELEMENTARZ, ul. Studencka 18, 40-743 Katowice z Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019 do maksymalnej kwoty w wysokości 
1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) na okres do 30.06.2025 r.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284, 782) nieruchomości
mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany
i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd,
a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do
spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych
fundacji.

Uchwałą Nr 108/VIII/19 z dnia 29 lipca 2019r. Rada Miejska w Namysłowie wyraziła zgodę na obciążenie
hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 835/3, k.m.2, o powierzchni ogólnej 1,3877 ha, obręb Namysłów
na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Opolskiego z tytułu zabezpieczenia przyznanych środków dla Fundacji
Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”, ul. Studencka 18, 40-743 Katowice z „Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019” do maksymalnej kwoty
w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) na okres do 30.06.2025r..”

W związku z nowym pomiarem działki w wyniku pracy geodezyjnej przyjętej do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego pod Nr P.1606.2017.640 nastąpiła zmiana ogólnej powierzchni działki.
W wyniku nowych obliczeń z powierzchni działki ubyło 0,0084 ha.
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