
Wykaz nieruchomości Powiatu Toruńskiego przeznaczonych do sprzedaży w 2006 r. 

57/34 57/26 57/27 57/28 57/29 57/30

1 oznaczenie 
nieruchomości 

Nieruchomość położona w Browinie, 
Gmina Chełmża. Zapisana w Księdze 
Wieczystej nr TO1T/00056071/5 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Toruniu.

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej 
nr TO1T/00014838/4 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Toruniu.

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr 
TO1T/00014838/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu.

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr 
TO1T/00014838/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu.

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr 
TO1T/00014838/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu.

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr 
TO1T/00014838/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu.

2 powierzchnia 
nieruchomości 

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 
0,4498 ha, zabudowana stodołą 
(magazyn) oraz wiatą na maszyny. 

Działka gruntu o powierzchni 0,1181 ha Działka gruntu o powierzchni 0,1229 ha Działka gruntu o powierzchni 0,1326 ha Działka gruntu o powierzchni 0,1152 ha Działka gruntu o powierzchni 0,1427 ha

3 opis nieruchomości

Działka zabudowana stodołą, od strony 
ulicy, usytuowana niemal całą długością w 
poprzek działki, o pow. użyt. 582,00 m2 i 
wiatą przeznaczoną do rozbiórki jest 
częściowo ogrodzona i zagospodarowana. 
Nieregularna działka o wydlużonym 
kształcie, zbliżonym do prostokąta

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. 

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. 

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. 

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. 

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. 

4 przeznaczenie 
nieruchomości

Działka nie jest objęta decyzją o 
warunkach zabudowy, która powoduje 
zmianę przeznaczenia terenu, nie jest 
objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Teren 
w ochronie konserwatorskiej, nie wpisany 
do rejestru zabytków.

Działka jest objęta ostateczną decyzją 
Wójta Gminy Chełmża o warunkach 
zabudowy Nr 52/10 z dn. 29.07.2010 r., dla 
inwestycji polegającej na budowie 
budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

Działka jest objęta ostateczną decyzją Wójta 
Gminy Chełmża o warunkach zabudowy Nr 
52/10 z dn. 29.07.2010 r., dla inwestycji 
polegającej na budowie budynków 
mieszkalnych, jednorodzinnych.

Działka jest objęta ostateczną decyzją Wójta 
Gminy Chełmża o warunkach zabudowy Nr 
52/10 z dn. 29.07.2010 r., dla inwestycji 
polegającej na budowie budynków 
mieszkalnych, jednorodzinnych.

Działka jest objęta ostateczną decyzją Wójta 
Gminy Chełmża o warunkach zabudowy Nr 52/10 
z dn. 29.07.2010 r., dla inwestycji polegającej na 
budowie budynków mieszkalnych, 
jednorodzinnych.

Działka jest objęta ostateczną decyzją Wójta 
Gminy Chełmża o warunkach zabudowy Nr 
52/10 z dn. 29.07.2010 r., dla inwestycji 
polegającej na budowie budynków 
mieszkalnych, jednorodzinnych.

5 termin zagospodarowania 
nieruchomości

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie 
po przewłaszczeniu.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie 
po przewłaszczeniu.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po 
przewłaszczeniu.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po 
przewłaszczeniu.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po 
przewłaszczeniu.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po 
przewłaszczeniu.

6 cena nieruchomości

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys. 246 000,00 zł + 
podatek VAT (wg stawki obowiązującej na 
dzień zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys. 47 000,00 zł + podatek 
VAT (wg stawki obowiązującej na dzień 
zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys. 48 900,00 zł + podatek 
VAT (wg stawki obowiązującej na dzień 
zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys. 52 000,00 zł + podatek 
VAT (wg stawki obowiązującej na dzień 
zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego opracowanego 
przez Rzeczoznawcę Majątkowego w wys. 43 
500,00 zł + podatek VAT (wg stawki obowiązującej 
na dzień zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty sporządzenia 
operatu oraz koszty umowy sprzedaży w formie 
aktu notarialnego.

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys. 53 900,00 zł + podatek 
VAT (wg stawki obowiązującej na dzień 
zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

7 przeznaczenie do 
sprzedaży

Nieruchomość przeznacza się do 
sprzedaży w drodze przetargu, w trybie 
okr. przez ustawę z dnia 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 
z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży 
w drodze przetargu, w trybie okr. przez 
ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.)

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży 
w drodze przetargu, w trybie okr. przez 
ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.)

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży 
w drodze przetargu, w trybie okr. przez 
ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.)

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w 
drodze przetargu, w trybie okr. przez ustawę z 
dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 
651 ze zm.)

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży 
w drodze przetargu, w trybie okr. przez 
ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.)

8

termin zgłoszenia 
wniosku o 
pierwszeństwie nabycia 
nieruchomości

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 
wyżej cytowanej ustawy, osoby którym 
przysługuje pierwszeństwo nabycia 
nieruchomości mogą złożyć wniosek do 
dnia 21 czerwca 2011 r., na adres: 
Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym 
przysługuje pierwszeństwo nabycia 
nieruchomości mogą złożyć wniosek do 
dnia 21 czerwca 2011 r., na adres: 
Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia nieruchomości mogą 
złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2011 r., 
na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia nieruchomości mogą 
złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2011 r., 
na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia nieruchomości mogą 
złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2011 r., na 
adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia nieruchomości mogą 
złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2011 r., 
na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Działki nrL.p. Wyszczególnienie 



Wykaz nieruchomości Powiatu Toruńskiego przeznaczonych do sprzedaży w 2006 r. 

57/31 57/32 168

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr 
TO1T/00014838/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu.

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr 
TO1T/00014838/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu.

Nieruchomość położona w Browinie, Gmina 
Chełmża. Zapisana w Księdze Wieczystej nr 
TO1T/00014838/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu.

Działka gruntu o powierzchni 0,1095ha Działka gruntu o powierzchni 0,1731 ha Działka gruntu o powierzchni 0,0890 ha

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. 

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. 

Działka jest nie ogrodzona i nie 
zagospodarowana. Działka nr 168 (zgodnie z 
ewidencją gruntów użytek – droga) zostanie 
zbyta w częściach ułamkowych nabywcom 
działek 
57/27,57/28,57/29,57/30,57/31,57/32.

Działka jest objęta ostateczną decyzją Wójta 
Gminy Chełmża o warunkach zabudowy Nr 
52/10 z dn. 29.07.2010 r., dla inwestycji 
polegającej na budowie budynków 
mieszkalnych, jednorodzinnych.

Działka jest objęta ostateczną decyzją Wójta 
Gminy Chełmża o warunkach zabudowy Nr 
52/10 z dn. 29.07.2010 r., dla inwestycji 
polegającej na budowie budynków 
mieszkalnych, jednorodzinnych.

Działka jest objęta ostateczną decyzją Wójta 
Gminy Chełmża o warunkach zabudowy Nr 
52/10 z dn. 29.07.2010 r., dla inwestycji 
polegającej na budowie budynków 
mieszkalnych, jednorodzinnych.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po 
przewłaszczeniu.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po 
przewłaszczeniu.

Użytkowanie może nastąpić niezwłocznie po 
przewłaszczeniu.

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys. 42 100,00 zł + podatek 
VAT (wg stawki obowiązującej na dzień 
zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys.66 600,00 zł + podatek 
VAT (wg stawki obowiązującej na dzień 
zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena nieruchomości ustalona została na 
podstawie operatu szacunkowego 
opracowanego przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego w wys.12 700,00 zł + podatek 
VAT (wg stawki obowiązującej na dzień 
zbycia) 
Ponadto nabywca poniesie koszty 
sporządzenia operatu oraz koszty umowy 
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży 
w drodze przetargu, w trybie okr. przez 
ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.)

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży 
w drodze przetargu, w trybie okr. przez 
ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.)

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży 
w drodze przetargu, w trybie okr. przez 
ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 
102, poz. 651 ze zm.)

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia nieruchomości mogą 
złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2011 r., 
na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia nieruchomości mogą 
złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2011 r., 
na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 1, 2 wyżej 
cytowanej ustawy, osoby którym przysługuje 
pierwszeństwo nabycia nieruchomości mogą 
złożyć wniosek do dnia 21 czerwca 2011 r., 
na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
ul.Towarowa 4-6


