
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 2009/2021 
             BURMISTRZA BRZEGU 
                 z dnia 21 maja 2021r.   

 
GN.6840.19.2021   

BURMISTRZ BRZEGU 
podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni  od dnia  21.05.2021r. do dnia   11.06.2021r. 

 

Oznaczenie 
nieruchomości według 

 
KW  

OP1B/00038066/7  

 
Ewidencji 
gruntów 

Nieruchomość obejmująca działki gruntu nr: 423/4 o pow. 0,3673 ha i 424/1 o pow. 0,0364 ha, arkusz mapy 7, obręb 
160101_1.1102 Centrum, sklasyfikowane jako inne tereny zabudowane (Bi), położona jest w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego i 
Placu Moniuszki nr 1. 

 

Położenie, opis i sposób 
zagospodarowania nieruchomości 

Nieruchomość zabudowana: zabytkowym czterokondygnacyjny budynkiem o pow. użytkowej 5470,70 m2 dawnego Gimnazjum 
Piastowskiego wpisanego do rejestru zabytków  Województwa Opolskiego na podstawie decyzji 236/58 z dnia 22.01.1958r., na 
budynku znajduje się zabytek ruchomy – portal wpisany do gminnej ewidencji zabytków 5.1.31_IR.1. Dostęp do nieruchomości 
bezpośrednio z ulicy Bolesława Chrobrego oraz placu Moniuszki, w których przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza i telekomunikacyjna. Przez działki przebiegają sieci: ciepłownicza, elektroenergetyczna, 
wodociągowa i kanalizacji deszczowej. Teren pomiędzy budynkami pokryty jest asfaltem. Budynek Gimnazjum Piastowskiego nie 
użytkowany; nieruchomość przeznaczona jest na realizację celu publicznego – budowę i utrzymanie pomieszczeń Muzeum Kultury 
i Dziedzictwa Kresów. 

 

Przeznaczenie nieruchomości                 
w miejscowym planie zagospodarowania  

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami E1.U, E.2U z przeznaczeniem pod zabudowę usługową. Działki 
423/4 i 424/1 leżą: w granicy Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”; na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków – 
rej. zab.  poz. 132/54 i 622/59 – układ urbanistyczny starego miasta (średniowiecze) oraz na terenie stanowiska archeologicznego 
wpisanego do rejestru zabytków – rej. zab. A-3-65- miasto w obrębie murów (bud. średniowiecze). 

 

Cena nieruchomości 
 

 
Wartość nieruchomości -  1.662.069,39 zł  

 

  

 
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  02.07.2021 r.  
2. Opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. 
3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami  pok. nr 216 tel. 77 416 04 26 adres geodezja@brzeg.pl  

 
Brzeg, dnia 21.05.2021r.     

                                                       BURMISTRZ 
                                                    (-) Jerzy Wrębiak 
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