
Zarząd Powiatu Średzkiego 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   

podaje do publicznej wiadomości  
wykaz nieruchomości (działek), położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp. 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. 
    
      Działka nr 155/40 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/40 o pow. 0,0869 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1  
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel – Powiat Średzki 
 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, 
z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną. Działka obciążona jest umową 
dzierżawy do dnia 30.11.2013 roku. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta 
Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.188.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków 
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz trzech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/35, 
z której została wydzielona działka  nr 155/40. 

Cena nieruchomości 44 000 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie 
stawka podatku wynosi 23%. 

Przeznaczenie do sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/40 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXVIII/216/2013 
z 25.06.2013 r. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działki) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) – do dnia 6 grudnia 2013 r. 
 
Działka nr 155/41 

 
 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/41 o pow. 0,0947 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel – Powiat Średzki 
 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, 
z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną. Działka obciążona jest umową 
dzierżawy do dnia 30.11.2013 roku. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta 
Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.188.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków 
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz trzech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/35, 
z której została wydzielona działka nr 155/41.  

Cena nieruchomości 48 000 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie 
stawka podatku wynosi 23%. 

Przeznaczenie do sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/40 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXVIII/216/2013 
z 25.06.2013 r. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działki) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i pkt 2 ustawy 
z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) – do dnia 6 grudnia 2013 r. 



 
Działka nr 155/42 

 
 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/42 o pow. 0,1209 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel – Powiat Średzki 
 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, 
z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną. Działka obciążona jest umową 
dzierżawy do dnia 30.11.2013 roku. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta 
Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.188.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków 
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz trzech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/35, z 
której została wydzielona działka nr 155/42. 

Cena nieruchomości 61 000 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie 
stawka podatku wynosi 23%. 

Przeznaczenie do sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/40 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXVIII/216/2013 
z 25.06.2013 r. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działki) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) – do dnia 6 grudnia 2013 r. 
 
Działka nr 155/43 

 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/43 o pow. 0,0835 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel – Powiat Średzki 
 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, 
z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną. Działka obciążona jest umową 
dzierżawy do dnia 30.11.2013 roku. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz 
Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech 
budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla 
działki nr 155/37, z której została wydzielona działka nr 155/43.  

Cena nieruchomości 42 000 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie 
stawka podatku wynosi 23%. 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/40 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXVIII/216/2013 
z 25.06.2013 r. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działki) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i pkt 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) – do dnia 6 grudnia 2013 r. 
 
Działka nr 155/44 

 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/44 o pow. 0,0835 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel – Powiat Średzki 



 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, 
z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz 
Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech 
budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla 
działki nr 155/37, z której została wydzielona działka nr 155/44. 

Cena nieruchomości 42 000 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie 
stawka podatku wynosi 23%. 

Przeznaczenie do sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/40 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXVIII/216/2013 
z 25.06.2013 r. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działki) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) – do dnia 6 grudnia 2013 r. 
 
Działka nr 155/45 

 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/45 o pow. 0,0835 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel – Powiat Średzki 
 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, 
z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną. Działka obciążona jest umową 
dzierżawy do dnia 30.11.2013 roku. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz 
Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech 
budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla 
działki  nr 155/37, z której została wydzielona działka nr 155/45. 

Cena nieruchomości 42 000 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie 
stawka podatku wynosi 23%. 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/40 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXVIII/216/2013 
z 25.06.2013 r. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działki) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) – do dnia 6 grudnia 2013 r. 
 
Działka nr 155/46 

 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/46 o pow. 0,1139 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel – Powiat Średzki 
 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, 
z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną. Działka obciążona jest umową 
dzierżawy do dnia 30.11.2013 roku. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz 
Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech 
budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla 
działki nr 155/37, z której została wydzielona działka nr 155/46.  



Cena nieruchomości 57 000 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie 
stawka podatku wynosi 23%. 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/40 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXVIII/216/2013 
z 25.06.2013 r. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działki) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) – do dnia 6 grudnia 2013 r. 

 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj.: do dnia14 listopada 2013 r. 

 
 

 


