
Załącznik do Uchwały Nr 598/2018 z dnia 14 marca 2018 r. 
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 Środzie Wielkopolskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 
 
Oznaczenie nieruchomości wg 
ewidencji gruntów 

Środa Wielkopolska: 
1. działka nr 3931 o powierzchni 2,4745 ha, 
2. działka nr 3925 o powierzchni 0,6463 ha wraz z udziałem wynoszącym  485/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, 

wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, 
3. działka nr 3924 o powierzchni 0,6452 ha wraz z udziałem wynoszącym  484/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, 

wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, 
4. działka nr 3923 o powierzchni 0,6636 ha wraz z udziałem wynoszącym  498/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, 

wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, 
5. działka nr 3916 i 3917 o łącznej powierzchni 3,2914 ha wraz z udziałem wynoszącym  2471/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 

0,6818 ha, wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, 
6. działka nr 3919 o powierzchni 2,2255 ha wraz z udziałem wynoszącym  1671/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, 

wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową. 
Nr księgi wieczystej KW PO1D/00032243/0,   właściciel: Powiat Średzki 

KW PO1D/00058328/8,   właściciel:   
1. Powiat Średzki – udział 5609/10.000, 
2. Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. – udział 2543/10.000, 
3. Środa XXI Sp. z o.o. – udział 1848/10.000. 

 
 
Opis nieruchomości 

Działki niezabudowane, obecnie użytkowane rolniczo. Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego. Częściowe uzbrojenie w zasięgu. Działki 
zlokalizowane są za trakcją PKP w kierunku wschodnim, pomiędzy drogą krajową nr 11 a drogą gminną w Środzie Wielkopolskiej w kierunku 
Włostowa. Sąsiedztwo działek stanowią: grunty rolne, dalej zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Działka nr 3931 posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej. Dojazd do pozostałych działek odbywać się będzie z drogi gminnej, przez działkę nr 3926 
wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową. 
Działki objęte są umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 roku. W umowie zawarty jest zapis przewidujący możliwość 
jej rozwiązania jeżeli przetarg lub rokowania na sprzedaż wyżej opisanych działek zakończy się wynikiem pozytywnym. Wówczas rozwiązanie 
umowy następuje:  

 a) z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania wypowiedzenia części lub całości 
przedmiotu umowy dzierżawy, 

       b) z dniem otrzymania wypowiedzenia, jeśli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania wypowiedzenia nie będzie obsiany lub 
obsadzony.    

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Działki oznaczone nr ewid.: 3916, 3917, 3919, 3923, 3924, 3925, 3926 oraz część działki oznaczonej nr ewid. 3931 objęte są Uchwałą 
Nr VI/84/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego Nr 88, poz. 2255 z dnia 15 czerwca 2007 r.) i stanowią: 
- działki nr 3916, 3917, 3919: w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części teren zieleni izolacyjnej, 



- działki nr 3923, 3924, 3925: teren obiektów, składów i magazynów, 
- część działki o numerze 3931: w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części teren drogi dojazdowej wewnętrznej, 
w części teren trafostacji, 
- działka nr 3926: teren drogi dojazdowej wewnętrzne. 
Część działki oznaczonej nr ewid. 3931 nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp., zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXVI/374/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, z dnia 20.02.2002 r., Uchwałą Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., 
z dnia 28.12.2006 r., Uchwałą Nr XV/209/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.01.2008 r., Uchwałą Nr XLIII/700/2010 Rady 
Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.06.2010 r., Uchwałą Nr XVI/193/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.11.2011 r., Uchwałą 
Nr LIII/937/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 26.06.2014, Uchwałą Nr XII/170/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 
25.06.2015 r., Uchwałą Nr XXXVIII/618/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.11.2016 r., znajduje się na terenie oznaczonym jako 
tereny z wiodącą funkcją przemysłowo gospodarczą. 
 

Cena nieruchomości 1)   1 979 600 zł  
2)      523 984 zł 
3)      523 090 zł 
4)      538 010 zł 
5)   2 668 499 zł 
6)   1 804 325 zł 
Do cen uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka 
podatku wynosi 23%. 

Przeznaczenie do sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ww. działek zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XL/237/2010 z 25.05.2010 r. 
zmienionej uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXII/225/2016 z 10.10.2016 r. i uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr LII/367/2017 
z 25.09.2017 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 2018 r., poz. 121, ze zm.) – do dnia 4 maja 2018 r. 

 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj.: do dnia 12 kwietnia 2018 roku. 

 
 

 
 


