WYKAZ
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzier awi na okres 5
lat nast puj c nieruchomo roln z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Lenartowice - działka nr 99 o pow. 1,78 ha R IV b , ŁV .
Ksi ga Wieczysta – brak .
Zgodnie z obowi zuj cym do dnia 31.12.2003r. planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Pleszew działka przeznaczona była pod tereny upraw
polowych i ogrodniczych oraz pod tereny u ytków zielonych „RP,RZ” .
Stawka roczna czynszu ustalana jest na podstawie wysoko ci równej stawce
jednolitej płatno ci obszarowej za rok poprzedzaj cy płatno czynszu, ustalonej
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy
z dnia 26 stycznia 2007r. o płatno ciach w ramach systemów wsparcia
bezpo redniego (Dz. U z 2012r. poz. 1164). Stawka ustalana jest proporcjonalnie do
powierzchni dzier awy.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia ka dego roku.
Oprócz czynszu dzier awca ma obowi zek płaci podatek rolny.
Grunt b dzie oddany w dzier aw dotychczasowym u ytkownikom.
Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod
adresem http:// bip.pleszew.pl .
Szczegółowych informacji mo na uzyska
i Rolnictwa (pokój nr 118).
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WYKAZ
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzier awi na okres 5
lat nast puj c nieruchomo roln z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Lenartowice - działka nr 171 o pow. 0,23 ha ŁV .
Ksi ga Wieczysta – brak .
Zgodnie z obowi zuj cym do dnia 31.12.2003r. planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Pleszew działka przeznaczona była pod tereny upraw
polowych i ogrodniczych oraz pod tereny u ytków zielonych „RP,RZ” .
Stawka roczna czynszu ustalana jest na podstawie wysoko ci równej stawce
jednolitej płatno ci obszarowej za rok poprzedzaj cy płatno czynszu, ustalonej
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy
z dnia 26 stycznia 2007r. o płatno ciach w ramach systemów wsparcia
bezpo redniego (Dz. U z 2012r. poz. 1164). Stawka ustalana jest proporcjonalnie do
powierzchni dzier awy.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia ka dego roku.
Oprócz czynszu dzier awca ma obowi zek płaci podatek rolny.
Grunt b dzie oddany w dzier aw dotychczasowym u ytkownikom.
Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod
adresem http:// bip.pleszew.pl .
Szczegółowych informacji mo na uzyska
i Rolnictwa (pokój nr 118).
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