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

Brodnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości,  stanowiącej  własność Skarbu Państwa, co do której  przysługuje 

Powiatowi Brodnickiemu prawo użytkowania wieczystego,  przeznaczonej do nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na 

rzecz ZOZ SP ZOZ  w Brodnicy. 

 

 

Położenie  Nr 

działki, 

pow. w 

ha 

Nr księgi 

wieczystej 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

Opis nieruchomości Wartość 

prawa 

u.w. 

Wysokość 

opłaty z 

tytułu u.w. 

 

Wysokość 

stawki %  

Termin 

wnoszenia 

opłaty z 

tytułu u.w. 

Termin 

zagospoda-

rowania. 

 

 

Aktualizacja 

opłat 

Brodnica,  

ul. Wiejska  

43/5 

0,1683  

 

44/7 

0,0873  

TO1B/00050615/2 

 

Brak planu 

miejscowego. 

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 położona 

w dzielnicy pośredniej 

Brodnicy. Posiada 

nieregularny kształt oraz 

zróżnicowane 

wysokościowo 

ukształtowanie terenu ze 

skarpą. Na teren 

nieruchomości brak 

urządzonego wjazdu. 

Istnieje możliwość 

podłączenia do 

przebiegającej w drodze 

sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, 

elektrycznej oraz 

gazowej. 

75 500 zł 3 546 zł 

 

3% 

Do 31 marca 

każdego 

roku. 

Zagospodaro-

wanie zgodnie 

z celem 

darowizny w 

terminie 15 lat 

od daty 

podpisania 

umowy 

darowizny. 

Zgodnie z art. 

77-78 ustawy  o 

gospodarce 

nieruchomościa-

mi w drodze 

wypowiedzenia 

przez 

właściciela 

gruntu. 

 

 



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 

                                                                                                                                                                /-/ Piotr Boiński          

 

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

