
 
Informacja o zmianach w nieruchomościach  Powiatu Brzeskiego 

w okresie od 1.01.2010r.do 30.12.2010r. 

oraz o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości 

 

 

I.  Nabywanie mienia: 
 nabyto w drodze zamiany z Gminą Skarbimierz dz. Nr 46/2 o pow.0,0181 ha położoną 

w Żłobiźnie, w zamian za dz. 256/5 o pow. 0,0851 ha, akt not. z 17.11.2010r. Rep. A 

nr 12322/2010 

 uzyskano potwierdzenie prawa własności gruntów pod drogami powiatowymi w 

drodze 17 decyzji Wojewody Opolskiego, łącznie 63 działki.  

 

II. Zbywanie mienia :  
 

1.  Darowizny:  
Na rzecz  Gminy Miasto Brzeg w celu poszerzenia ulicy Słowiańskiej w Brzegu przekazano 

niezabudowaną  nieruchomość  stanowiącą działki  nr 806/2 o pow. 0,0131 ha i nr 806/3 o 

pow. 0,0283 ha, położoną przy ul. Słowiańskiej w Brzegu, obręb II Centrum KW  

OP1B/00007497/1, akt not. z dnia 29.03.2010r.  Rep. A  3690/2010. 

2. Sprzedaże: 
 w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego sprzedano nieruchomość zabudowaną 

składającą się  z 4 lokali użytkowych nr 1, 2, 3 i 4  położoną w Brzegu przy ul. Jana 

Pawła II nr 26  na działkach  nr 558/2 o pow. 0,0511 ha i nr 558/3 o pow. 0,0067 ha, 

za kwotę 660 000,00 zł  (akt not. z 7.04.2010r., Rep. A nr 401/2010), 

 w drodze II rokowań nieruchomość zabudowaną  położoną w Grodkowie przy  ul. 

Krakowskiej 31N oznaczoną jako działka  nr 778/17 o pow. 0,1278 ha , za kwotę 

146.500,00 zł  wraz z udziałem 1/6 cz. w działce nr 778/12 o pow.0,0782 ha za kwotę 

5 099,00 zł (akt not. z 11.05.2010r., Rep. A nr 1530/2010), 

 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy sprzedano lokal mieszkalny nr 20B/1  

położony w Grodkowie przy ul.Krakowskiej 20B/1  na dz. nr 525/11 o pow. 0,0452 

ha, za kwotę 3 935,80 zł (akt not. z  25.06.2010r.,   Rep. A nr 2303/2010) 

 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 20B/2  położony w 

Grodkowie przy ul.Krakowskiej 20B/2  na dz. nr 525/11 o pow. 0,0452 ha, za kwotę           

4 032,90 zł (akt not. z  25.06.2010r., Rep.A nr 2298/2010) 

 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy sprzedano lokal mieszkalny nr 20B/3  

położony w Grodkowie przy ul.Krakowskiej 20B/3  na dz. nr 525/11 o pow. 0,0452 

ha, za kwotę 4 580,95 zł (akt not. z  13.07.2010r., Rep.A nr 2681/2010) 

 w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego sprzedano nieruchomość 

niezabudowaną, położoną w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego, składającą się działek  nr 

806/4 o pow. 0,0574 ha i nr 806/5 o  pow. 0,0574 ha, za kwotę 172 508,00zł  (akt not. 

z 3.09.2010r., Rep. A nr 4333/2010) 

 w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania  działki 438 

jej właścicielom sprzedano niezabudowane  działki  Nr  214/7 o pow. 0,0249 ha i 

214/9 o pow. 0,0054 ha, położone w Żłobiźnie, gm. Skarbimierz, za kwotę 

22 687,12zł. Cenę nabycia rozłożono na 10 rat rocznych (akt not. z 25.10.2010r., Rep. 

A nr 11624/2010). 

 

 



3.  Inne: 

 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych Powiat utracił prawo własności 

działek nr 13/4, 13/6 i 13/7 w Łukowicach Brzeskich za które odszkodowania 

Wojewoda Dolnośląski jeszcze nie ustalił, 

 na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych Powiat utracił prawo własności 

działek nr 749/3 i 796/3 w Gnojnej, za które odszkodowania Wojewoda Opolski 

jeszcze nie ustalił. 

 

 

 


