
 
 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 3247/2022 
BURMISTRZA BRZEGU 
z dnia 04.10.2022r.            

 GN.6840.10.2022   
BURMISTRZ BRZEGU 

podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni  od dnia 04.10.2022 r. do dnia  25.10.2022 r. 

Oznaczenie 
nieruchomości 
według 

KW OP1B/00007500/6 

ewidencji 
gruntów 

Działki gruntu nr 692/1, 692/2 i 692/3, ark. mapy 10 obręb 160101_1.1102 Centrum, łączna pow. 0,2490 
ha, sklasyfikowane wg ewidencji gruntów jako ( Ba ) -  tereny przemysłowe 

Położenie nieruchomości Brzeg ul. Wileńska i Kardynała Wyszyńskiego  

Opis nieruchomości Działka gruntu nr 692/1 w całości zabudowana jest budynkiem magazynowym, działka 692/2 zabudowana 
jest budynkiem niemieszkalnym, częściowo jest utwardzona i częściowo porośnięta trawą, natomiast 
działka 692/3 jest niezabudowana i częściowo utwardzona asfaltem i betonem, a częściowo porośnięta 
trawą. Na działce 692/3 posadowiony jest zbiornik na ciecz. Teren częściowo ogrodzony. Dojazd do 
nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej – ulicy Wileńskiej. 

Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie zagospodarowania i 
sposób zagospodarowania 

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu sprzedawana 
nieruchomość położona jest w przeważającej części na terenie o podstawowej funkcji przemysłowej, 
produkcyjnej, magazynowej, transportowej z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami 
(P) w obrębie istniejącego zainwestowania.  

Cena nieruchomości  Cena nieruchomości gruntowej (prawa własności)  – 430.200,00 zł 

Wartość prawa użytkowania wieczystego – 244.947,00 zł 

Cena sprzedaży po zaliczeniu prawa użytkowania wieczystego wynosi  - 185.253,00 zł  

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień 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  15.11.2022 r.  

2. Cena  sprzedaży nieruchomość wraz z należnym podatkiem VAT płatna przed zawarciem aktu notarialnego. 
3. Opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. 
4. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami,  pok. nr 10A na parterze budynku A, tel. 77 416 04 26, 77 

404 58 36. 
Brzeg, dnia 04.10.2022r.     

Burmistrz 
(-) Jerzy Wrębiak 

   


