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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych 
w Namysłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr 509/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów, uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie, 
stanowiących własność Gminy Namysłów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 187/25, k. m. 16, 
o powierzchni 4,8072 ha, KW nr OP1U/00083390/5 oraz po uprzednim wydzieleniu geodezyjnym części działek 
nr 24/3, k. m. 16, o powierzchni 0,0938 ha, KW nr OP1U/00083390/5 i nr 692/4, k. m. 6, o powierzchni 0,1244 ha, 
KW nr OP1U/00042315/7, na nieruchomości stanowiące własność Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Sp. z o. o., po uprzednim wydzieleniu geodezyjnym części działek nr 592/3, k. m. 6, o powierzchni 
2,4314 ha, KW nr OP1U/00016816/8 oraz nr 594/2, k. m. 6, o powierzchni 8,2500 ha, KW nr OP1U/00016816/8. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

W celu planowanej budowy Parku Pokoleń w Namysłowie oraz w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji 
Pracowniczej VKR grupy VELUX przystępuje się do zamiany nieruchomości gminnych położonych 
w Namysłowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 187/25 oraz po uprzednim wydzieleniu geodezyjnym 
części działek nr 24/3 i nr 692/4 na nieruchomości stanowiące własność Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., po uprzednim wydzieleniu geodezyjnym części  działek nr 592/3 i nr 594/2. 

Nieruchomości będące przedmiotem zamiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Namysłów oznaczone są symbolami: 

1) dz. nr 187/25: 

 a) E.2ZD – teren ogrodu działkowego 

 b) E.8ZP – teren zieleni urządzonej 

 c) E.24KDD – teren drogi klasy dojazdowej 

 d) E.3KDL – teren drogi klasy lokalnej 

2) dz. nr 24/3:     

a) E.8ZP – teren zieleni urządzonej 

3) dz. nr 692/4:    

a) E.8ZP – teren zieleni urządzonej 

b) E.16KDD – teren drogi klasy dojazdowej 

c) E.17MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4) dz. nr 592/3: 

a) E.16ZP – teren zieleni urządzonej 

b) E.4W – teren infrastruktury technicznej - wodociągi 

c) E.27KDD – teren drogi klasy dojazdowej 

5) dz. nr 594/2:      

a) E.16ZP – teren zieleni urządzonej 

b) E.15ZP – teren zieleni urządzonej 

c) E.4W – teren infrastruktury technicznej - wodociągi 

d) E.27KDD – teren drogi klasy dojazdowej 

e) E.22MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Wartość zamienianych nieruchomości zostanie określona na podstawie wyceny sporządzonej  przez biegłego 
rzeczoznawcę majątkowego. 

Kierując się potrzebami rozwojowymi gminy oraz potrzebami mieszkańców, podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 

Projektodawca: Burmistrz 
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