
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 1494/2020 

BURMISTRZA BRZEGU 
               z dnia 05 października 2020r.            

 GN.6840.24.2020   

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 06.10.2020 r. do dnia 27.10.2020r. 

Oznaczenie nieruchomości 
według 

KW 1. księga lokalowa - OP1B/00041922/0; księga gruntowa - OP1B/00035086/2 

2. księga gruntowa - OP1B/00040489/5  

 

ewidencji gruntów 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Brzegu przy ulicy Słowiańskiej 1, na nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 780/15 o pow. 
0,0359 ha - ark. mapy 10, obręb 160101_1.1102 Centrum, ( B )  Tereny mieszkaniowe. 

2. Udział w wysokości 1/218 we współwłasności działki gruntu nr 976 o pow. 1,0580 ha – ark. mapy 10, obręb 160101_1.1102 
Centrum, ( B )  Tereny mieszkaniowe – 0,0305 ha, ( Bp ) Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 0,0275 ha. 

 

Położenie, opis i sposób zagospodarowania 
nieruchomości 

1. Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Słowiańskiej 1 składający się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, 
łazienki z wc i pomieszczenia przynależnego – piwnicy o łącznej powierzchni 45,03 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego, wykonany w technologii tradycyjnej z dachem / stropodachem płaskim.  

Budynek wybudowany w okresie powojennym – 1968r. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział 5009/100000 we 
współwłasności wspólnych części budynku, urządzeń i współwłasności działki gruntu nr 780/15. 
2. Udział w wysokości 1/218 we współwłasności działki gruntu nr 976, która obejmuje teren wokół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ulicy Słowiańskiej nr od 1 do 16, który jest użytkowany przez właścicieli wyodrębnionych w nich lokali jako 
komunikacja piesza i samochodowa oraz tereny parkingowe i tereny zielone stanowiące funkcjonalną całość z budynkami przy ulicy 
Słowiańskiej nr od 1 do 16. 

 

Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie zagospodarowania  

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu uchwalonego dnia 28 marca 2019 roku Uchwałą Nr 
VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, 
uchwalonych: Uchwałą nr XVIII/142/03 z dnia Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r.; Uchwałą nr LIV/372/14 Rady 
Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014r.; Uchwałą nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011r., oraz Uchwałą nr 
VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 
24.04.2019r., poz. 1596 działki gruntu 780/15 i 976 położone są w granicach terenu oznaczonego symbolem R18.MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 

Cena nieruchomości  Cena wywoławcza za lokal mieszkalny przy ul. Słowiańskiej 1/4 wraz udziałem w działce gruntu nr 780/15 oraz udział w działce 

976 wynosi:                                150.000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) 

 

Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.  

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  17.11.2020r.  

2. Cena sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. 
3. Opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca przed zawarciem aktu notarialnego. 
4. 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 05.10.2020r.       

                                                      BURMISTRZ 
                                                    (-) Jerzy Wrębiak 
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