
Załącznik do Zarządzenia Nr 2893/2022 
BURMISTRZA BRZEGU 

z dnia 03.06.2022 r. 
 GN.6840.11.2021   

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 07.06.2022 r. do dnia  28.06.2022 r. 
 

Oznaczenie 
nieruchomości według 

KW 1) OP1B/00023846/1;  2) OP1B/00042239/2   

 
Ewidencji 
Gruntów 

1) niezabudowana działka gruntu nr 440 o pow. 0,1292 ha ( 1292 m2 ), sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), ark. m. 2, obręb 160101_1.1101 Rataje, położona w Brzegu przy ul. Oławskiej;  
2) niezabudowana działka gruntu nr 977 o pow. 0,0601 ha,(601m2) sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), ark. m. 2, obręb 160101_1.1101 Rataje, położona w Brzegu przy ul. Oławskiej. 

 

Położenie, opis i sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości 

Działka gruntu nr 440 położona w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i wielorodzinną, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami o kształcie  
regularnym; w środkowej części działki znajduję się obiekt murowany o pow. zabudowy ok. 20m2, nie 
przedstawiający walorów użytkowych i wartościowych, do obiektu przylega element zagospodarowania 
przypominający kanał naprawczy samochodowy również nie przedstawiający wartości użytkowych i wartościowych; 
od strony południowej na działce znajduje się fragment ogrodzenia murowanego oraz niebędący własnością Gminy 
Brzeg nieużytkowany betonowy słup energetyczny; dostęp do działki bezpośrednio od ulicy Filozofów o 
nawierzchni szutrowej oraz pośredni od ulicy Oławskiej o nawierzchni asfaltowej poprzez działkę gruntu nr 977 
sprzedawaną w udziale 1/2 części łącznie z działką nr 440 . W ulicy Oławskiej przebiegają sieci: wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Przez działkę nr 977 przebiega sieć gazowa. Nieruchomość nie 
jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.  

 

Przeznaczenie nieruchomości w 
miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu uchwalonego 30 maja 2014r. uchwałą 
Rady Miejskiej w Brzegu Nr LIV/372/14; nieruchomość w przeważającej części położona jest na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 13.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na którym dopuszcza się uzupełniający 
sposób zagospodarowania w postaci lokali użytkowych ( handel detaliczny, biura, usługi drobne, wyłącznie w części 
parterowej budynku ) oraz obiektów małej architektury, wewnętrznych ulic dojazdowych, miejsc do parkowania i garaży, sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości  120.000,00 zł  ( słownie: sto dwadzieścia 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  19.07.2022 r.  
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 03.06.2022  r.   

BURMISTRZ BRZEGU 
(-) Jerzy Wrębiak 
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