
Załącznik do uchwały Nr 772/2018  
Zarządu Powiatu Średzkiego 

z dnia 16 października 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 4061 o powierzchni 0,2996 ha, 
2) działka nr 4062 o powierzchni 0,2949 ha, 
3) działka nr 4063 o powierzchni 0,2949 ha, 
4) działka nr 4064 o powierzchni 0,2949 ha, 
5) działka nr 4065 o powierzchni 0,2949 ha, 
6) działka nr 4066 o powierzchni 0,2948 ha, 
7) działka nr 4067 o powierzchni 0,2949 ha. 

Nr księgi wieczystej KW PO1D/00047072/8, właściciel – Powiat Średzki 

 
Opis nieruchomości 

Działki są niezabudowane, obecnie użytkowane rolniczo. Stanowią zwarty obszarowo kompleks, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi krajowej S11. Teren obszaru płaski, z lekkim skłonem w kierunku wschodnim. Działki w kształcie prostokąta za wyjątkiem działki 
nr 4061, która posiada kształt regularnego wieloboku. Wzdłuż działek, równolegle do trasy S11 wydzielona jest działka nr 4060 pod przyszłą 
drogę, na której znajduje się podziemna linia wysokiego napięcia oraz dwie linii telefoniczne przebiegające częściowo przez działki nr 4067, 
4066 i 4065. Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego.  
Działki objęte są umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 roku. Obecnie planowane jest zawarcie umowy dzierżawy na 
cele rolne od dnia 1.01.2019 r. na czas nieokreślony. 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.    

Taki zapis figurował będzie także w umowie, która miałaby zostać zawarta od dnia 1.01.2019 r. 
 
Przeznaczenie 
nieruchomości  

Działki nr 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067 położone w Środzie Wielkopolskiej nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Środa Wielkopolska, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/374/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 lutego 2002 r., uchwałą 
Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 grudnia 2006 r., uchwałą Nr XV/209/2008 Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej z dnia 24 stycznia 2008 r., uchwałą Nr XLIII/700/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 czerwca 2010 r., 
uchwałą Nr XVI/193/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 listopada 2011 r., uchwałą Nr LIII/937/2014 Rady Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XII/170/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 
25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XXXVIII/618/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 listopada 2016 r., ww. działki znajdują 
się na terenie oznaczonym jako: grunty orne o mniejszej przydatności dla rolnictwa; w obszarze chronionego krajobrazu, Natura 2000 
oraz w ostoi ptactwa wodnego.  Dla przedmiotowych działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 



Cena nieruchomości 1)  329.600,00 zł   
2)  324.400,00 zł      
3)  324.400,00 zł   
4)  324.400,00 zł   
5)  324.400,00 zł   
6)  324.300,00 zł     
7)  324.400,00 zł     
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ww. działki zwolnione są z podatku VAT.  

Przeznaczenie do sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ww. działek zgodnie z uchwałą Nr LXV/541/2018 Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 26 września 2018 roku. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości (działek) na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 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 12 grudnia 2018 r. 

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

 
 

 
 

 


