
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w wieczyste użytkowanie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy 
Czerniejewo zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Sporządza się i podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
gminy Czerniejewo przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie w dniu 18 marca 2020 r. na okres 21 dni. 

2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana: 

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo: www.czerniejewo.pl, 

b) w prasie lokalnej - Tygodniku „Przemiany na Szlaku Piastowskim”. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, 
Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  

przeznaczonych do oddania w wieczyste 

użytkowanie  

Załącznik do zarządzenia  

nr 26/2020 Burmistrza Miasta 

i Gminy Czerniejewo 

z dnia 18 marca 2020 r. 

 

 

  

Oznaczenie nieruchomości  według księgi 

wieczystej oraz  katastru  nieruchomości: 

Czerniejewo, działka nr 321/9, obręb: 0015 Żydowo, ark. mapy 3, księga 

wieczysta nr PO1G/00021900/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2543 ha 

Opis nieruchomości: 

Działka gruntu niezabudowana, zlokalizowana przy ul. ojca Św. Jana 

Pawła II w Żydowie, przy drodze krajowej nr 15.  Uzbrojenie w pobliżu.  

Droga dojazdowa nieurządzona. W celu przyłączenia do sieci wymagana 

jest rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa: przyłącza wodno-

kanalizacyjnego, energii elektrycznej lub trafostacji, przyłącza gazowego, 

a także zjazdu z drogi krajowej i drogi dojazdowej 

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób 

jej zagospodarowania: 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego stanowiąca tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. 

Preferowany sposób zagospodarowania zgodny z  przeznaczeniem  

określonym w planie, tj. zabudowa obiektami produkcyjnymi, składami 

i magazynami, budynkami usługowymi oraz budynkami usługowymi 

z częścią magazynową lub wystawienniczą z dopuszczeniem lokalizacji 

obiektów towarzyszących, jak budynki administracyjne, socjalne, 

garażowe, wiaty oraz z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń 

towarzyszących, takich jak parkingi, dojścia, dojazdy oraz obiekty małej 

architektury. Dopuszcza się zlokalizowanie tylko obiektów i urządzeń 

towarzyszących, jeżeli to zagospodarowanie będzie powiązane 

z zabudową na nieruchomości sąsiedniej Doprowadzenie wszystkich 

niezbędnych sieci oraz budowa zjazdu i drogi dojazdowej w gestii 

wieczystego użytkownika.  

Termin zagospodarowania: Do 30 czerwca 2021 r. 

Cena nieruchomości  (netto): 228.870,00 zł + VAT (23%) 

Stawka procentowa pierwszej opłaty 

z tytułu wieczystego użytkowania (netto):   
25% + VAT (23%) 

Stawka procentowa opłaty rocznej z 

tytułu wieczystego użytkowania (netto): 
3% + VAT (23%) 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, 

oddania w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, najem, dzierżawę: 

Oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat w trybie przetargowym 

Termin wnoszenia opłat: 

Pierwsza opłata: płatna jednorazowo do dnia zawarcia umowy  

Opłata roczna: płatna do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok 

począwszy od 2021 r.   

Zasady aktualizacji opłat: 
Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. nie częściej 

niż raz na trzy lata 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami: 

29 kwietnia 2020 r. 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie na okres  

21 dni, tj. od dnia 18 marca 2020 r.  do dnia 8 kwietnia 2020 r.  

Czerniejewo, 18 marca 2020 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo  

Tadeusz Szymanek  

(podpis elektroniczny) 
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