
Wykaz nieruchomości Powiatu Brodnickiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020r.poz. 1990 z późn.zm. / Zarząd Powiatu w 

Brodnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brodnickiego, przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

 

Położenie  Nr działki, 

pow. w ha 

Nr księgi 

wieczystej 

Przeznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena 

wywoławcza  

w zł  

Sprzedaż 

zwolniona z 

podatku VAT 

Brodnica,  

ul. Zamkowa 

150/9 

pow. 0,2172  

 

143/4 

pow.0,0294  

TO1B/00045252/1 Decyzją BU.6730.50.2015 z 

dnia 10 kwietnia 2017r. 

ustalono warunki zabudowy dla 

inwestycji polegającej na 

budowie budynku usługowego 

z powierzchnią sprzedaży do 

2000 m
2
 na terenie działki nr 

150/9.  

Planu miejscowego brak. 

W Studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Brodnicy uchwalonego 

Uchwałą  Nr VI/38/2019 Rady 

Miejskiej w Brodnicy  z dnia 

16 kwietnia 2019r. 

nieruchomość położona jest na 

terenie oznaczonym symbolem 

U,  tj. teren zabudowy usług. 

 

Nieruchomość niezabudowana, 

utwardzona o korzystnym 

kształcie, płaskiej konfiguracji 

terenu z dostępem do: energii 

elektrycznej, sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci 

gazowej. Dojazd do 

nieruchomości drogą publiczną o 

nawierzchni asfaltowej.  

 

354 570  



Wykaz zostaje wywieszony w terminie  od 23 lipca 2021r. do  13 sierpnia 2021r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Brodnicy przy ul. Kamionka 18, zostanie opublikowany na stronie internetowej www.starostwo-brodnica.bip.net.pl/. Informacja o wykazie 

została podana w gazecie lokalnej „Czas Brodnicy” z dnia 23 lipca 2021r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie od 23 lipca 2021r. do 03 września 

2021r. składać oświadczenia o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i przyjęciu jej ceny. Oświadczenia należy 

kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica. Szczegółowe informacje  można uzyskać  w 

Starostwie Powiatowym   w   Brodnicy,   Wydział   Geodezji    Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój 4, 87-300 

Brodnica, tel. 56 4950802. 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                              Starosta Brodnicki 
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http://www.starostwo-brodnica.bip.net.pl/

