
Załącznik  
do uchwały Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 710/2018 

z dnia 16 lipca 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 położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 976/14, 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu  
 
          

 

Oznaczenie nieruchomości wg 
ewidencji gruntów 

działka nr 976/14 o pow. 0,2211 ha  
Lubrze gm. Krzykosy, ark. mapy 5 
 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00033265/7   
właściciel – Powiat Średzki 

 
Opis nieruchomości 

Działka o nieregularnym kształcie, w części ogrodzona. Teren działki jest utwardzony, z odprowadzeniem wód powierzchniowych, 
posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę i kanalizację do szamba.  Działka zabudowana budynkiem administracyjno – gospodarczym, 
wolnostojącym, dwubryłowym, bez podpiwniczenia. Budynek wybudowany w konstrukcji mieszanej drewniano – murowanej z dachem 
dwuspadowym oraz murowanej z dachem lekkim krytym papą.  Wybudowany z latach 70 – tych, następnie zmodernizowany, częściowo 
wyburzony. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Stolarka i instalacje częściowo zdewastowane, dach miejscami zacieka. Stan 
techniczno – użytkowy budynku zróżnicowany: w części administracyjnej dostateczny, w części łącznika słaby. Powierzchnia użytkowa 
budynku ok. 293,2 m2. 
Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Dojazd do działki z drogi krajowej nr 11 przez działkę nr 968/5 stanowiącą drogę. 
Koszty związane z budową przedmiotowego zjazdu  poniesie Nabywca działki. 
 

 
Przeznaczenie nieruchomości  

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy zatwierdzonym uchwałą Nr V/23/2007 Rady 
Gminy Krzykosy z dnia 22.02.2007 r. i przeznaczona jest jako: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług „PU”. 
Działka położona jest na obszarze ochrony archeologicznej. 

 
Cena nieruchomości 

 
260 000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) 
 

 
Przeznaczenie do sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 976/14, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXII/142/2016 
z 25.02.2016 r.  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości 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 z późn. zm.) – do dnia 6 września 2018 r. 

 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj.: do dnia 14 sierpnia 2018 r.                                                                                                                                                                 

 


