
Zarządzenie Nr 102/2018
Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia rvykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaĘ.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (tj. Dz. U. z20l8 r.
poz.994, poz. 1000, poz.1349 ipoz.1432), art.35 ust. l i 2 Ustawy zdniaZl sierpnia l997r.o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z20|8 r.poz, |2l, poz. 50, poz.650, poz. |000, poz. l089, poz. 1496,poz. |669,
poz.1693 ipoz.1716) oraz § 4 ust l i 2 uchwaĘ rcXXXIIl266/13 Rady Gminy CeĘ Wielkie zdnia2Żlistopada
2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi i lokalami użytkowymi Gminy Cedry
Wielkie, (Dz. U. Woj. Pom. zdnia6 grudnia 2013 r.poz.4369),

Wójt Gn iny Cedry Wielkie zarząllza, co następuje:

§l
Przeanacza się do sprzedaży następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Cedry Wielkie:

Uwaga: Cena nieruchomości nie obejmuje należności podatkowych. Nabywca zobowiązany jest do zapłaĘ ceny
sprzedaĘ oraz podatku vat w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.

L. p. połozenie działki N r działki Powierzchnia [ha] Nr KW Cena netto nieruchomości [zt]

l

Blotnik l25l6 0,5658 GDl G/00047388l7 305 532,00 zl

Opis nieruchomości i pneznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestruennego (mpzp):

Niezabudowana, nieuzbrojona działka sąsiadująca z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnymi oraz
nieruchomościami rolnymi. Usynlowanaprzy drodze publicmej bezurządzonego zjańu na nieruchomość. Sieć
kanalizacyjna, wodociągowa i energetycmaznajduje się w bliskim sąsiedźwie w drodze.
P rzeznacrnnie n ieruchomości w m pzp:
Przedmiotowa działka gruntowa położona jest na terenie oznaczonym symbolem 0lMN:

- zabudowa mieszkaniowa iednorodzinna i zagrodowa.

L. p. położenie działki Nr działki Powierzchnia Ihal Nr KW Cena netto nieruchomości [złJ

2.

Cedry Wielkie

340l24 0,1l35

GDl G/0004522319

89 óó5,00 zł
340l28 0,1350 106 650,00 zł
340l29 0,125l 98 829,00 zł
340l32 0,1404 1 l0 916,00 zł

Opls nieruchomości i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne8o (mpzp):

Niezabudowane, nieuzbrojone działki położone w sąsiedźwie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi. Zapewniony jest dostęp do drogi publicmej, brak zjaz,dów na działki. Infrastruktura
wodociągowa,kanalizacyjna, elektrycma i telekomunikacyjna zrrajduje się niedalekiej odległości w ciągu ulicy
Juliana Tuwima.
P tzeznacznnie nieruchomości w mpzp:
Przedmiotowe działki gruntowe majdują się na terenie ozl'7aczonym symbolem A,48.M:

- funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowajednorodzinna;
- funkcja dopuszczalna: zabudowa usługowa, zabudowa gospodarcza i garńe dla potrzeb własnych,

lokalizacja urządznń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrmych;
- funkcia wykluczona: wszelka działalność powoduiąca uciążliwość dla środowiska.



Zarządzenie Nr l 02l20I8
Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 października 20l8 r.

w prawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przez.naczonych do sprzedał.

Uwaga: Cena nieruchomości nie obejmuje należności podatkowych. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny
sprzedaĘ oraz podatku vat w wysokości obowiązującego w dniu sprzedaży.

L. p. położenie działki Nr działki Powierzchnia lhaJ Nr KW Cena netto nieruchomości [ztJ

J.

Giemlice

24117 0,0966

GDlG/00097084ll

61 824,00 zł
24l18 0,0973 62 272,00 zł
24l19 0,0979 62 636,00 zl
241ll0 0,1052 67 328,00 zl

Opis nieruchomości i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania pĘestrzennego (mpzp):

Niezabudowane, uzbrojone w sieć kanalizacyjną działki położone w sąsiedawie nieruchomości gruntowych
o funkcji rolnej i zabudowanych budyŃami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zapewniony jest dostęp do drogi
publicmej, brakĄaztów na działki. W bliskiej odległości od działek biegrrie sieć energetyczna.
P rzeznaczenie nieruchomości w mpzp:
Przedmiotowe dziaki gruntowe znajdują się na terenie ozlraczonym w planie symbolem 26MN:

- funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa;
- funkcia wyłączona,.iako niepoĘdana: zabudowamieszkaniowa wielorodzinna.

L. p. położenie działki N r działki Powierzchnia IhaJ Nr KW Cena netto nieruchomości [zt]

4.

Leszkowy
l32ll 0Ja26

GDl G/0007a282l4
61 560,00 zł

l3212 0,0791 50 624,00 zł
l32l4 0,12l8 76 680,00 zl

Opis nieruchomości i przeznaczenie w miejscourym planie zagospodarowania przestrzenne8o (mpzp):

Niezabudowane, uzbrojone w sieć kanalizacyjną działki położone w sąsiedawie nieruchomości gruntowych
o fuŃcji rolnej oraz zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dojazd do nieruchomości
drogą asfaltową, bezpośrednio prry działkach drogą gruntową nieurządzoną. Obszar działek porośnięty
drzewami owocowymi, krzewami i częściowo uprawiany nasadzeniami ogrodniczymi. Przez teren działek
l32ll i l32l2 przebiega sieć wodociągowa, w bliskim sąsiedźwie działki l32l4 majduje się wodociąg.
Sieć kanalizacyjną elekĘcma i telekomunikacyjna przebiega w bliskim sąsiedźwie wsrystkich działek.
P rzeznaczenie nieruchomości w mpzp:
Przedmiotowe działki gruntowe znajdują się na terenie omaczonym w planie symbolem l8MN:

- funkcia podstawowa: zabudowa mieszkaniowa iednorodzinna i zabudowa zagrodowa.

L. p. połozenie dziatki N r działki Powierzchnia Iha] Nr KW Cena netto nieruchomości [zł]

5.

Trzcinisko
3 0,1 000

GDl G/000 4580416
32 000,00 zł

l2 0,1000 32 000,00 zł
13 0,1200 38 400,00 zł

Opis nieruchomości i pneznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania pr. strzennego (mpzp}:

Działki gruntowe położone w bliskim sąsiedawie linii brzegowej Marnvej Wisły, obszarjest jest nieuzbrojony,
droga dojazdowa nie wządzona. Teren działek o uksźałtowaniu nierównomiernym. Dzińh,a gruntowa nr 3
położona jest w sąsiedawie nieruchomości gruntowych o funkcji rolnej i gospodarstwa rybackiego, działki
gruntowe nr 12 i 13 usytuowane są w sąsiedztwie nieruchomości rolnych.
P rzeznaczenie nieruchomości w mpzp:
Przedmiotowe działki gruntowe znajdują się na terenie omaczonym w planie symbolem UCt:

- usfugi komercyine zzie|eni4towarryszĄcą.

L. p. połozenie działki Nr działki
powierzchnia

Iha]
Nr KW Cena netto nieruchomości [zł]

6.

stanisławowo 60 0,1000 GDl G/0004601816 ó9 000,00 zł

Opis nieruchomości i przeznaczenie w mieiscowym planie zagospodarowania prze trzennego (mpzp):

Dzińka niezabudowana, uzbrojona w sieci infrastruktury techniczrrej: wodociągową, elektryczną
i telekomunikacyjną przebiegającą w drodze dojazdowej, usytuowanejprzy działce. Od strony drogi dojazdowej
działka obciążona jest linią energetyczną i telekomunikacyjną ze sfupem, siecią wodociągową.
Przeznaczenie nieruchomości w mpzp:
Przedmiotowa dzińka gruntowa położona jest na terenie ozrraczonym symbolem MN:

- zabudowa mieszkaniowa iednorodzinna i zagrodowa.



Zarządzenie Nr 10212018
Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 października 2018 r.

w sprrwie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

§2
W dziale III księgi wieczysĘ ff GDlG/0004'1388/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdansk-Północ III Wydział
Ksiąg Wieczystych ustanowione są ograniczone prawa i roszczenia:

- służebności gruntowe prze:azdu i przechodu na podstawie wniosku z dnia 30,06.55r
Nr 106/55 - wpisano 20 |ipca l955r, Zakłady Energetycme Okręgu Nadmorskiego w Gdańsku

- nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyfu, po|egająca na:

A) prawie korzystania z nieruchomości obciąźonej - działki 25ll1 obszaru 1,3084 ha w zakresie
niezbędnym do posadowienia na niej linii elektroenergetycznej SN l5KV, kablowej linii
elektroenergeĘcnej SN l5 KV słupa energetyaarcgo SN l 5 KV;
moszenia istnienia posadowionych na nieruchomości obciązonej, po ich posadowieniu;
prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy wządzeń i instalacji
elekffoenergeĘcmych, wraz z prawem wejścia i wjazdu na nieruchomość obciąZoną odpowiednim
sprzętem, zarówno przez pracowników Energa-Operator Spółki Akcyjnej, jej następców prawnych,
jak i przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Energa-Operator Spółka Akcyjna posługuje się w
związku z pr ow adzoną działalnośc ią.

§3
W dziale III księgi wieczystej nr GDlG/00045223/9prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Póhroc III Wydział
Ksiąg Wieczystych ustanowione są ograniczone prawa i roszczęnia:

- słuźebności gruntowe przejazdu i przechodu na podstawie wniosku z dnia24 lutego |960r. Nr 855/60 -
wpisano 26 lutego 1960r. Zakłady EnergeĘcme Okręgu Nadmorskiego w Gdńsku;

- ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym doĘcący działki
nr 46 o pow. 1400 m2 wpisanej pod pozycją 40 w księdze wiecrystej nr 49563 pod porycją 2 - wpisano
12 lutego l997r.

§4
W dziale III księgi wieczystej.nr GDlG/00097084/l prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdńsk-Północ III Wydział
Ksiąg Wieczystych brak jest wpisów dotyczących ustanowienia ograniczonych praw iroszczeń.

§5
W dziale lII księgi wieczysĘ nr GDlG/00070282l4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ III Wydział
Ksiąg Wieczystych brak jest wpisów dotyczących ustanowienia ograniczonych praw i roszczeń.

§6
W dziale III księgi wieczystej nrGDlG/0004580416 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdansk-Północ III Wydział
Ksiąg Wieczystych ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe:

- słuźebności gruntowe przejazdu i przechodu narzęczZakładów Energetycznych Okręgu Nadmorskiego
w Gdańsku na podstawie wniosku z dnia 30 czerwca l955r. Nr lż6/55 i wpisano 2l lipca l955r.

§7
W dziale III księgi wieczystej nr GDlG/000460l8/6 prowadzonej przezSąd Rejonowy Gdańsk-Północ IIl Wydział
Ksiąg Wiecrystych ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe:

- nieograniczona w czasie, odpłatna służebność przesyfu polegająca na prawie stałego i niezakłóconego
dostępu osób działających w imieniu i na rzecz Społki do nieruchomości, w celu wybudowania
i eksploatacji wielordzeniowych sieci kablowych elektroenergeĘcnlych, komunikacyjnych
i teletechnicznych (ICT) oraz prawie całodobowego, niezakłóconego dostępu do powyzszych sieci, w
szczególności w celu wykonywania czynności związanych z transportem, instalacją, eksploatacją
naprawą, konserwacją, modemizacją i rozbudową sieci oraz urządzeń technicznych. Ponadto Gmina
Cedry Wielkie będzie powstrzymywać się od wznoszenia tnvaĘ zabudowy oraz od nasadzania drzew i
krzewów 3 meĘ od osi linii energetycznej - narzęcz WINDFARM Polska Sp. z o.o. Koszalin

- służebności gruntowe przejazdu i przechodu na podstawie wniosku z29.|0.1954r Nr l384154 - wpisano
l 8. l l . l954r. Zakłady EnergeĘcme Okręgu Nadmorskiego w Gdańsku.

§8
Sprzederż nieruchomości nastąpi w formie przętargu ustnego nieograniczonego.

B)
C)



Zarządzłnie Nr l02l20 l 8
Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 października 20lE r.

w sprawie ogloszcnia wykłzu nieruchomości przeznacmnych do sprzedaży.

szenia 
§r?rrąar"niu 

na ńożęnię wniosku
prrysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie
i pkt 2 ustawy z dniaZl sierpnia l997r. o gospodarce nięruchomościami.

przęz osoby, którym
art. 34 ust. l pkt l

§l0
Niniejsze zarądzenie podlega wywieszeniu na okles 2l dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cedry
Wielkie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Cedry Wielkie oraz opublikowaniu na oficjalnej stronie
internetowej urzędu (urywłedrv:yleltsieol), atakże podane zostanie do publikacji w prasie o zasięgu lokalnym
obejmującym co najmniej powiat gdński.

§ ll
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4


