
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1336/2020 
BURMISTRZA BRZEGU 

z dnia  07 lipca 2020r. 
         

GN.6840.15.2020                                                                                           

BURMISTRZ BRZEGU 
 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu 
nieograniczonego  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni  od dnia  07 lipca 2020 r. do dnia  28 lipca 2020r. 
 

Oznaczenie 
nieruchomości według 

KW OP1B/00019874/5  

Ewidencji 
Gruntów 

Zabudowana nieruchomość położona w Brzegu przy ulicy Jana Pawła II nr 3 obejmująca działkę nr 545 – pow. 0,4553 ha (B) – tereny 
mieszkaniowe -  ark. mapy 8, obręb 160101_1.1102 Centrum. 

 

Położenie, opis nieruchomości Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 545 położona jest w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych o funkcji 
mieszkalnej i usługowej. Na nieruchomości znajdują się: 

1.Zabytkowy budynek typu willowego w zabudowie wolnostojącej, który pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną a w okresie powojennym 
pełnił funkcję żłobka. Od wielu lat pustostan, bez określonej funkcji docelowej. Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje 
użytkowe i strych w obrębie poddasza. Kondygnacja piwniczna pełniła funkcje bunkra. Powierzchnia użytkowa budynku - 684,58 m2. 
Budynek w złym stanie technicznym do kapitalnego remontu. Wpisany do Wojewódzkiego Opolskiego Rejestru Zabytków pod nr 
2125/86 decyzją z dnia 30.06.1986r 

2.Piętrowy budynek gospodarczy wraz z wózkownią i garażem o powierzchni użytkowej 121,21 m2 wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków jako budynek10.1.4_B.9 – oficyna willi. 

3.Ogrodzenie metalowe na podmurówce o długości 96,5mb wpisane do gminnej ewidencji zabytków jako obiekt liniowy 10.1_L.4 – 
ogrodzenie posesji od strony ulicy Jana Pawła II. 

Ponadto na nieruchomości znajduje się droga dojazdowa z kostki brukowej, chodnik z płyt betonowych oraz drzewostan składający się 
z drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych rosnący w obrębie posesji. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Jana Pawła II.  

 

Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie 
zagospodarowania i sposób jej 
zagospodarowania  

 

Działka nr 545 położona jest na terenie oznaczonym symbolem N33..MW-U z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną lub usługową. Wg ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu uzupełniający sposób zagospodarowania: - wiaty, - obiekty małej architektury, - 
dojścia i dojazdy, - miejsca do parkowania, - garaże, - budowle infrastruktury technicznej, - zieleń urządzona. 

Działka nr 545 położona jest również w granicach Parku Kulturowego : ”Książęce Miasto Brzeg” – Uchwała Nr XXV/277/16 z dnia 28 
października 2016 roku oraz w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, na obszarze oznaczonym symbolem S.B_4.. 

Zabudowana nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

 



Cena nieruchomości  Cena wywoławcza dla zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 545 – wynosi 1.026.000,00 zł. 
Cena części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, odpowiadająca 41%  wylicytowanej ceny w przetargu, zostanie obniżona 
o 10%. 

 

Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu nabycia. 
 

 

 
 

 
1. Osobom wymienionym w art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

objętej wykazem, jeśli zgłoszą  wniosek o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 w terminie do dnia  18 sierpnia 2020 r.  
2. Sprzedaż nieruchomości  następuje za cenę osiągniętą w przetargu, płatną przed zawarciem aktu notarialnego. 
3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 216 tel. 77 416 04 26, 77 404 

58 36 adres e-mail: geodezja@brzeg.pl  
 

 
Brzeg, dnia 07 lipca 2020r.       
 

                                                  BURMISTRZ 
                                                    (-) Jerzy Wrębiak 

mailto:geodezja@brzeg.pl

