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Burmistrz Brzegu
ogłasza I-szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Brzeg położonej w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej.
1.Położenie nieruchomości: Brzeg ul.Kruszyńska
2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowane grunty obejmujące działki nr 1275 o pow.0,7199ha i nr
148/2 o pow.0,0842ha, ark.mapy 8, obręb Południe położone w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej zapisane w
księdze wieczystej Kw OP1B/00044243/7, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Brzegu.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość obejmująca działki nr 1275 o pow.0,7199ha i nr
148/2 o pow.0,0842ha, ark.mapy 8, obręb Południe położone w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej w
sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami usługowymi i przemysłowymi.
Dojazd z urządzonej drogi tj. ulicy Kruszyńskiej. Działki o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu,
nieutrudniającym ich zagospodarowania.
Od strony ulicy Kruszyńskiej przez działkę nr 1275 przebiegają sieci podziemnego uzbrojenia tj.kabel
energetyczny oraz sieć wodociągowa należące do poszczególnych przedsiębiorstw.

Teren nieuzbrojony
Na terenie działek objętych niniejszym wykazem podlegających sprzedaży mogą znajdować się
pozostałości nieczynnych sieci wodnych, kabli energetycznych, fundamentów po obiektach budowlanych
itp. W przypadku konieczności przeniesienia lub usunięcia któregokolwiek podziemnego lub
naziemnego elementu uzbrojenia technicznego lub fundamentów, utwardzeń po obiektach
budowlanych itp. obowiązek przeniesienia lub usunięcia obciąża nabywcę nieruchomości objętej
niniejszym wykazem.
Nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Brzegu spółka z o.o. oraz na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Krakowie.

5. Forma zbycia : sprzedaż.
6. Tryb zbycia : w drodze I –go ustnego przetargu nieograniczonego.
7. Cena wywoławcza wynosi : 287.000,00zł
8.Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem Vat wg stawki
obowiązującej w dniu zbycia nieruchomości.
9. Koszty dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości w wysokości 426,00zł
pokrywają nabywcy nieruchomości.
10.Wylicytowana w przetargu cena nieruchomości oraz koszty dokumentacji płatne są jednorazowo
gotówką nie poźniej niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
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11. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeg uchwalonego
przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII / 142 / 2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszona w dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.02.2004 r. Nr 7, poz.121, teren obejmujący działki
objęte niniejszym ogłoszeniem położony jest na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny produkcyjne,
przemysłowe, magazynowe, transportowe z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami,
projektowane tereny usługowe wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem i zielenią.
12.Miejsce i termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu: 30 września 2015 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu ul.
Robotnicza 12, sala nr 9 (parter budynku B)
13. Warunki udziału w przetargu :
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które wniosą wadium w
pieniądzu w terminie i wysokości określonych w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.
 Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu.
 Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są
ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych),
- pełnomocnictwo,
- numer konta, na które należy zwrócić wadium( dot. wszystkich uczestników przetargu),
Uwaga: kopie dokumentów składanych przez uczestników przetargu winny być potwierdzone notarialnie
za zgodność z oryginałem.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć na piśmie oświadczenie, że zapoznały się z
pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu
technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej
(ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on
zgodę na nabycie działki będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez
współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić
się na przetarg ze współmałżonkiem.
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców( jednolity tekst Dz.U. z 2014r. ,poz.1380), obowiązany
jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie ( lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na nabycie nieruchomości.
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14.Wadium wynosi 28.700,00zł
i jest płatne w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeg Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
Nr 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920 lub w kasie Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12
najpóźniej w dniu 24 września 2015 roku.

Przez wpłatę w wymaganym wyżej terminie należy rozumieć zaksięgowanie wadium
na wskazanym wyżej koncie Urzędu Miasta w Brzegu najpóźniej w dniu 24 września
2015r.
UWAGI:
 Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości
 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
15.Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed
ustalonym przez Burmistrza Brzegu terminem zawarcia umowy przenoszącej prawo własność
nieruchomości.
 Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zawarcia
umowy notarialnej oraz opłaty wieczysto-księgowe
Koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do sprzedaży w wysokości
określonej w pkt.9 niniejszego ogłoszenia, są płatne również przed ustalonym terminem, zawarcia
umowy sprzedaży.
 W przypadku konieczności przeniesienia któregokolwiek podziemnego lub naziemnego
elementu uzbrojenia technicznego obowiązek przeniesienia obciąża nabywcę nieruchomości
objętej niniejszym wykazem.
Burmistrz Brzegu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej
przyczyny: informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej
samej jak ogłoszenie o przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela
inspektor w Biura Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12
pokój nr 216 , tel. /077/ 416 04 26 w godzinach 800 -1500
Burmistrz Brzegu
zaprasza do udziału w przetargu
Uwaga: Niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 28 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej
www.brzeg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP (zakładka przetargi) ponadto, ogłoszenie
wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu ul.Robotnicza 12 ( obok pokoju nr 215) na
okres od dnia 28 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015r.
Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak
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