
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 155/25 

 
 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/25 o pow. 0,4785 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

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

Działka częściowo zabudowana budynkiem inwentarskim (obora ze zlewnią) oraz wagą wozową. Obora ze zlewnią (dawniej cielętnik) ujęta jest 
w ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie zmiany w wyglądzie budynku podlegają opiniowaniu przez konserwatora 
zabytków. Teren działki jest częściowo ogrodzony płotem z elementów żelbetowych, z bramą wjazdową wykonaną z kształtowników stalowych 
i siatki stalowej, posiada częściowe utwardzenie terenu z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, 
wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.  

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku obory ze zlewnią na budynek centrum handlowego wraz 
z towarzyszącą mu infrastrukturą. 

Cena nieruchomości 710 000 zł (zwolnienie z podatku VAT), w tym: 
693 000 zł – cena działki nr 155/25 
  17 000 zł – cena udziału w wysokości 1/6 w działce nr 155/28  

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/25 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z 21.09.2010 r. oraz 
uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXVI/146/2012 z 28.08.2012 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 155/26 

 
 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/26 o pow. 0,4536 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

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

Działka częściowo zabudowana budynkiem inwentarskim (tuczarnia - chlewnia) oraz otwartym zbiornikiem wodnym przeciwpożarowym i rampo - 
myjką. Budynek inwentarski ujęty jest w ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Stan techniczny budynku słaby. Wszelkie 
zmiany w wyglądzie budynku podlegają opiniowaniu przez konserwatora zabytków. Teren działki jest częściowo utwardzony z odprowadzeniem 
wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.  

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako chlewnia – tuczarnia na budynek z instalacją do 
produkcji betonu w ilości 10 t na dobę. 

Cena nieruchomości 280 000 zł (zwolnienie z podatku VAT), w tym: 
263 000 zł – cena działki nr 155/25 
  17 000 zł – cena udziału w wysokości 1/6 w działce nr 155/28 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/26 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z 21.09.2010 r. oraz 
uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXVI/146/2012 z 28.08.2012 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 155/29 

 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/29 o pow. 0,3760 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

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

Działka niezabudowana, częściowo utwardzona z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada zbrojenie techniczne w prąd i dostęp 
do wody.  

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów osobowych. Na działce znajduje się część niezabudowanej wiaty 
stalowej, która przeznaczona jest do rozbiórki i sprzedaży w drodze odrębnego postępowania. 

Cena nieruchomości 210 000 zł - w tym: 
193 000 zł – cena działki nr 155/25 - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu 
sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%. 
  17 000 zł – cena udziału w wysokości 1/6 w działce nr 155/28 – zwolnienie z podatku VAT 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/29 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z 21.09.2010 r. oraz 
uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXVI/146/2012 z 28.08.2012 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 155/30 

 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/30 o pow. 0,3902 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

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

Działka częściowo zabudowana budynkiem szopogarażowym. Stan techniczny budynku dostateczny. Teren działki jest częściowo utwardzony 
z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.  

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji szopogarażu na stolarnię nie posiadającą instalacji do 
impregnacji drewna o zdolności produkcyjnej 9000 m3 na rok. 

Cena nieruchomości 410 000 zł (zwolnienie z podatku VAT), w tym: 
393 000 zł – cena działki nr 155/25 
  17 000 zł – cena udziału w wysokości 1/6 w działce nr 155/28 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/30 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z 21.09.2010 r. oraz 
uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXVI/146/2012 z 28.08.2012 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 155/31 

 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/31 o pow. 0,4880 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 



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

Działka częściowo zabudowana budynkiem inwentarskim (chlewnia – warchlakarnia) oraz budynkiem warsztatowym. Stan techniczny budynków 
dostateczny. Na działce zlokalizowane są silosy przejazdowe. Teren działki jest częściowo utwardzony z odprowadzeniem wód powierzchniowych. 
Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.  

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynków oznaczonych jako chlewnia – warchlakarnia i budynek warsztatowy 
na magazyn do składowania drewna wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. 

Cena nieruchomości 560 000 zł (zwolnienie z podatku VAT), w tym: 
543 000 zł – cena działki nr 155/25 
  17 000 zł – cena udziału w wysokości 1/6 w działce nr 155/28 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 155/31 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 z 21.09.2010 r. oraz 
uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXVI/146/2012 z 28.08.2012 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. 

 
 Działki nr 155/27, 155/22 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

Działki  położone w Kijewie, ark. mapy 1, o łącznej powierzchni 0,3589 ha, oznaczone geodezyjnie: 
- działka nr 155/27 o pow. 0,3322 ha  
- działka nr 155/22 o pow. 0,0267 ha  

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

Działka nr 155/27 jest częściowo zabudowana budynkiem domu usługowego i budynkiem warsztatowym. Teren działki jest częściowo utwardzony 
trylinką, z odprowadzeniem wód powierzchniowych, posiada dostęp do uzbrojenia technicznego w prąd, wodę, kanalizację do szamba 
żelbetowego. Stan techniczny budynków słaby.  Działka nr 155/22 jest niezabudowana, nie jest opłotowana i nie posiada uzbrojenia technicznego. 
Na działce znajdują się krzewy i drzewa samosiejki. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej i może być sprzedana na poszerzenie 
sąsiedniej nieruchomości. 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 155/27 została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynków oznaczonych jako dom usługowy i budynek 
warsztatowy na budynki do produkcji wyrobów cukierniczych o zdolności produkcyjnej 45 t na rok.  
Działka nr 155/22, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp. stanowi: 
tereny zieleni publicznej.  

Cena nieruchomości 370 000 zł (zwolnienie z podatku VAT), w tym: 
353 000 zł – cena działki nr 155/25 
  17 000 zł – cena udziału w wysokości 1/6 w działce nr 155/28 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działek nr: 155/27 i 155/22 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/244/2010 
z 21.09.2010 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXVI/146/2012 z 28.08.2012 r. 
Zbycie działek nastąpi na rzecz jednego nabywcy. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości 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 155/28 

Oznaczenie nieruchomości wg. 
ewidencji gruntów 

- działka nr 155/28 o pow. 0,3049 ha , położona w Kijewie gm. Środa Wlkp., ark. mapy 1 
 

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



 
Opis nieruchomości 

Działka niezabudowana, częściowo utwardzona z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego 
w prąd oraz dostęp do wody.  

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka została wydzielona z przeznaczeniem pod 
wewnętrzną drogę dojazdową.  

Cena nieruchomości 102 000 zł (zwolnienie z podatku VAT) 
 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży są udziały w prawie własności działki nr 155/28, w wysokości po 1/6 części dla nabywców wyżej opisanych działek, 
w celu zapewnienia właścicielom przedmiotowych działek dostępu do drogi publicznej. 

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 dnia 14 listopada 2013 r. 
 
 
 
 
 
Środa Wlkp., dnia 17 października 2013 roku 


