
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 14 maja 2021 r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży 

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 2020 r. poz. 713 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. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo 
zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Sporządza się i podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gruntowych, 
stanowiących własność gminy Czerniejewo, przeznaczonych do sprzedaży. 

2. Wykazy, o którym mowa w ust. 1, znajdują się w załącznikch nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Wykazy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie w dniu 14 maja 2021 r.  na okres 21 dni. 

2. Informacja o wywieszeniu wykazów 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, 
Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 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 sprzedaży  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 14 maja 2021 r. 

 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości  

według księgi wieczystej oraz  

katastru  nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

(ha) 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania 
Cena nieruchomości  

(netto) 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania 

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

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 

1. 

Czerniejewo 

Działka nr  521/14 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 10 
KW: PO1G/00032099/8 

1,0748 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej 

w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-

Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji 

Gospodarczej.  

Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia 
elektryczna, gaz, telefon, droga, 

oświetlenie uliczne. 

Według ewidencji gruntów i budynków 
grunt orny RIVa (pow. 0,9068 ha) i RV 

(pow. 0,1680 ha). 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta 

miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczona pod działalność 

gospodarczą z funkcją mieszkaniową związaną 
z działalnością gospodarczą , tzw. „park 

przemysłowy” z przeznaczeniem podstawowym  

pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, 
bazy składy, magazyny 

967.320,- zł Sprzedaż 25.06.2021 r. 

2. 

Czerniejewo 

Działka nr  521/17 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 10 
KW: PO1G/00032099/8 

0,9251 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej 

w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-
Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji 

Gospodarczej.  

Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia 

elektryczna, gaz, telefon, droga, 

oświetlenie uliczne. 

Według ewidencji gruntów i budynków 
grunt orny RV. 

jak wyżej 832.590,- zł jak wyżej jak wyżej 

3. 

Czerniejewo 

Działka nr  521/18 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 10 
KW: PO1G/00032099/8 

1,4971 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej 

w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-
Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji 

Gospodarczej.  

Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia 
elektryczna, gaz, telefon, droga, 

oświetlenie uliczne. 

Według ewidencji gruntów i budynków 
grunt orny RIVa (pow. 1,1359 ha) i RV 

(pow. 0,3612 ha). 

jak wyżej 1.347.390,- zł jak wyżej jak wyżej 

 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie na okres 21 dni, tj. od dnia 14 maja 2021 r.  do dnia  4 czerwca 2021 r.  

 

Czerniejewo, 14 maja 2021 r. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo  

 

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

     przeznaczonych do sprzedaży  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 14 maja 2021 r. 

 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości  

według księgi wieczystej oraz  

katastru  nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

(ha) 

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania 
Cena nieruchomości 

(netto) 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania 

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

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 

1. 

Czerniejewo 

Działka nr  354/4 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2331 

 

Zlokalizowana w rejonie ulic Wrzesińskiej 

i Poznańskiej w Czerniejewie.   
Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia 

elektryczna, gaz w pobliskich ulicach. 

Istnieje konieczność rozbudowy sieci 
w działce nr 354/7 przeznaczonej pod 

drogę dojazdową.  

Budowa drogi wraz z infrastrukturą 
techniczną  planowana na lata 2022-2023.  

Według ewidencji gruntów i budynków 

grunt orny RIIIa.  
Grunt objęty dzierżawą na czas oznaczony 

od 10.09.2020 r. do 31.08.2021 r.   

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, nie 
jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Teren nieruchomości (dawna 

działka nr 354/2), z której została wydzielona 
oferowana działka, objęty jest decyzją o warunkach 

zabudowy, która przewiduje w tym miejscu 

zabudowę produkcyjno-usługowo-mieszkaniową, 
w szczególności możliwość lokalizacji jednego 

budynku magazynowo-przemysłowego z częścią 

mieszkaniową. 
Preferowany sposób zagospodarowania i zabudowy 

zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. 

Nabywca winien uzyskać odrębną decyzję 
o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji.  

209.790,-  zł 

Sprzedaż 
 

wraz 

z ustanowieniem 
odpłatnej, 

jednorazowej 

służebności 
drogowej 

na działce 354/7 

o wartości  
1.500,- zł (netto)   

25.06.2021 r. 

2. 

Czerniejewo 

Działka nr  354/5 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 

KW: PO1G/00032180/3 

0,2350 jak wyżej jak wyżej 211.500,- zł jak wyżej jak wyżej 

3. 

Czerniejewo 

Działka nr  354/8 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2953 jak wyżej jak wyżej 265.770,- zł jak wyżej jak wyżej 

4. 

Czerniejewo 

Działka nr  354/9 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2869 jak wyżej jak wyżej 258.210,- zł jak wyżej jak wyżej 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 37CFA1D8-C22C-4C64-BF56-D048466E5E3E. Podpisany Strona 1



 

 

2 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości  

według księgi wieczystej oraz  

katastru  nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

(ha) 

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania 
Cena nieruchomości 

(netto) 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania 

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

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 

5. 

Czerniejewo 

Działka nr  354/10 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2989 jak wyżej jak wyżej 448.350,- zł jak wyżej jak wyżej 

6. 

Czerniejewo 

Działka nr  354/11 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2998 

Zlokalizowana w rejonie ulic Wrzesińskiej 
i Poznańskiej w Czerniejewie.   

Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia 

elektryczna, gaz w pobliskich ulicach. 
Istnieje konieczność rozbudowy sieci 

w działce nr 354/7 przeznaczonej pod 

drogę dojazdową.  
Budowa drogi wraz z infrastrukturą 

techniczną  planowana na lata 2022-2023.  

Według ewidencji gruntów i budynków 
grunt orny RIIIa.  

jak wyżej 599.600,- zł jak wyżej jak wyżej 

 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie na okres 21 dni, tj. od dnia 14 maja 2021 r.  do dnia  4 czerwca 2021 r.  

 
Czerniejewo, 14 maja 2021 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo  
 

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

     przeznaczonych do sprzedaży  

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 14 maja 2021 r. 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości  

według księgi wieczystej oraz  

katastru  nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

(ha) 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania 
Cena nieruchomości  

(netto) 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania 

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

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 

1. 

Czerniejewo 

Działka nr  321/14 

Obręb: 0015 Żydowo 

Ark. mapy 3 
KW: PO1G/00021900/7 

0,1862 

 

Zlokalizowana przy ul. Ojca Św. Jana 

Pawła II w Żydowie, przy drodze 
krajowej nr 15.  

Wjazd na nieruchomość z drogi 

dojazdowej.  
Uzbrojenie: kanalizacja, woda dostępne 

w drodze dojazdowej, gaz i energia 

elektryczna w pobliżu.  
Według ewidencji gruntów i budynków 

grunt orny RV. 

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta 

miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę 
usługową (budynki usługowe z częścią magazynową 

lub wystawienniczą, administracyjno-biurowe, 

gastronomiczne, handlowe). 

558.600,- zł Sprzedaż 25.06.2021 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 14 maja 2021 r.  do dnia  4 czerwca 2021 r.  

 

Czerniejewo, 14 maja 2021 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo  

 
Tadeusz Szymanek  

(podpis elektroniczny) 
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