
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1988/2021 
BURMISTRZA BRZEGU 

z dnia  18 maja 2021r. 

GN.6840.31.2020                                                                                           

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 18.05.2021r. do dnia 08.06.2021r. 
 

Oznaczenie 
nieruchomości według 

KW OP1B/00001609/8  

Ewidencji 
Gruntów 

Zabudowana nieruchomość położona w Brzegu przy ulicy Kwiatowej 21 obejmująca działkę gruntu nr 278 – o pow. 0,0941 ha,              
ark. mapy 5, obręb 160101_1.1101 Rataje, sklasyfikowana jako– tereny mieszkaniowe (B). 

 

Położenie, opis nieruchomości Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 278 położona jest na terenie osiedla mieszkalnego jednorodzinnego w 
zachodniej części miasta. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 
użytkowej 112,62 m2, 2 kondygnacyjnym, murowanym, częściowo podpiwniczonym z dachem dwuspadowym, wybudowanym w 1896 
roku. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie c.o. z własnej kotłowni z piecem na 
paliwo stałe. Stan techniczny budynku jest zły, a stopień jego zużycia technicznego i funkcjonalnego określono na 75%. Nieruchomość 
ogrodzona jest płotem z siatki na słupach betonowych z drewnianą bramą dwuskrzydłową. Część rekreacyjna działki porośnięta jest trawą 
oraz pojedynczymi drzewami owocowymi i krzewami oraz drzewami ozdobnymi. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po 
zabudowaniach gospodarczych. Dostęp do działki bezpośrednio z ulicy Kwiatowej, drogą urządzoną o nawierzchni asfaltowej, w której 
przebiegają sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i gazowa. 

 

Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie 
zagospodarowania i sposób jej 
zagospodarowania  

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu – Uchwała nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z 
dnia 19 grudnia 2003r.; zm. Uchwała nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 04 września 2009r., nieruchomość położona jest na 
terenie oznaczonym symbolem C8MN/Z/U/KP w przeważającej części o funkcji podstawowej – tereny mieszkaniowe z usługami       i 
zielenią (MN), w obszarze niskiej intensywności, w obrębie istniejącego zainwestowania; w niewielkiej części w liniach rozgraniczających 
ulicy dojazdowej 6D; w obrębie strefy V zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności; w obrebie strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej; w obrębie obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.  

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

 

Cena nieruchomości  Cena wywoławcza dla zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 278 – wynosi 250.000,00 zł.  

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  29.06.2021r.  
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 18.05.2021r.    
                                                       BURMISTRZ 
                                                    (-) Jerzy Wrębiak 
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