
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 1358/2020 

BURMISTRZA BRZEGU 
            z dnia 14.07.2020r.            

 GN.6840.11.2020   
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 14 lipca 2020 r. do dnia  04 sierpnia  2020r. 

 

Oznaczenie 
nieruchomości według 

KW OP1B/00028243/9   

 
Ewidencji Gruntów 

Działka  gruntu nr 114/1 - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) - położona w Brzegu przy 
ul. Starobrzeskiej,  o pow. 0,0635 ha, ark. m. 5 obręb 160101_1.1103 Południe 

 

Położenie, opis nieruchomości Działka gruntu nr 114/1 położona przy ul. Starobrzeskiej graniczy z nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Działka jest niezagospodarowana, gęsto porośnięta dzikimi trawami, krzewami i 
samosiewami młodych drzew liściastych. Znajdują się na niej pozostałości ogrodzenia z siatki na słupach betonowych. Od 
strony dojazdu na działce znajdują się pozostałości drewnianego zadaszenia. Dojazd do działki drogą urządzoną o 
nawierzchni asfaltowej – ul. Starobrzeskiej, w której przebiegają sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. 

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym 
planie zagospodarowania i sposób jej 
zagospodarowania 

 Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XVIII/142/03 z dnia 
Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r.; zm. Uchwała nr LII/359/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 
2014r.. Zgodnie z planem nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem D 36 MN/U/P, na terenie o 
podstawowej funkcji – tereny mieszkaniowe z usługami oraz zielenią, w obrębie istniejącego zainwestowania lub tereny 
usługowe z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią w obrębie planowanego zainwestowania w obszarze o wysokiej 
intensywności. 

 

Cena nieruchomości  Cena wywoławcza nieruchomości 

    60.000,00 zł  ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych ) 

 

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  25 sierpnia 2020r.  
2. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisami w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 
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 14.07.2020r.       
                                                       BURMISTRZ 
                                                    (-) Jerzy Wrębiak 
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