Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Brzeska
nr 236/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

3. Numer księgi wieczystej

452/32 (powstałej z podziału działki 452/4)
453/39 (powstałej z podziału działki 453/11)
452/32 – 0,0003 ha
453/39 – 0,0023 ha
KW TR1B/00024609/2

4. Położenie

Obręb ewidencyjny Brzesko

1. Numery działek ewidencyjnych
2. Powierzchnia działek

5. Opis nieruchomości

6.

7.

8.
9.

Działki niezabudowane będąca własnością Gminy Brzesko,
położone w Brzesku w rejonie ulicy Jana Pawła II.
W dziale III KW działki 453/11 (z której utworzono działkę
453/39) znajdują się wpisy dotyczące służebności przechodu,
przejazdu i przegonu na rzecz każdoczesnych właścicieli
i posiadaczy innych nieruchomości.
Przeznaczenie w miejscowym
Przedmiotowe działki nr 452/32, 453/39 objęte są miejscowym
planie zagospodarowania
planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
przestrzennego
Brzesku o nazwie „oś. Słotwina II” zatwierdzonego uchwałą Nr
LVIII/400/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30.06.2010 r.
i zgodnie z jego ustaleniami znajdują się w następujących
terenach:
- dz. nr 453/39 – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol w planie 2.MN.6),
- dz. nr 452/32 – teren drogi publicznej klasy L – lokalnej.
Forma zbycia
Zbycie w drodze zamiany na rzecz właścicieli nieruchomości
stanowiącej działkę nr 452/30 w celu uregulowania kształtu
granic pomiędzy nieruchomościami i poprawę zagospodarowania
nieruchomości objętych zamianą.
Cena za nieruchomość
 3 293,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt
trzy złote 00/100) + 23 % podatku Vat.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek o numerach nr 452/32, 453/39 na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć
wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 11 października 2019 r. włącznie.
(6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach
internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 119, tel. (14) 68-65-157.
Brzesko, 29.08.2019 r.

