
 

W Y K A Z 

 

 Burmistrz   Miasta   i   Gminy    Pleszew    zamierza   wydzierżawić na okres 5 

lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : 

 

Lenartowice - działka nr 99 o pow. 1,7800 ha  R IVb , ŁV . Księga Wieczysta - 

KZ1P/00017536/1 

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 

września 2019r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego ww nieruchomość położona jest w terenach upraw rolnych z 

dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień oraz w terenach obniżeń wzdłuż 

cieku. 

Stawka roczna czynszu RIVb-14,0 dt żyta/ha,  ŁV – 9,0 dt żyta/ha. 

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta ogłaszanej przez GUS. 

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.  

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny. 

Grunt będzie oddany w dzierżawę dotychczasowym użytkownikom. 

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod 

adresem http:// bip.pleszew.pl . 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz - pokój nr 302, tel. 

627428345). 

 

Pleszew, dnia 8 sierpnia 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W Y K A Z 

 

 Burmistrz   Miasta   i   Gminy    Pleszew    zamierza   wydzierżawić na okres 5 

lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : 

 

Lenartowice - działka nr 171 o pow. 0,23  ha   ŁV  . 

Księga Wieczysta –  brak . 

Zgodnie z obowiązującym do dnia 31.12.2003r. planem zagospodarowania   

przestrzennego gminy Pleszew działka przeznaczona była pod tereny upraw 

polowych i ogrodniczych oraz pod tereny użytków zielonych „RP,RZ” .  

Stawka roczna czynszu ustalana jest na podstawie wysokości równej stawce 

jednolitej płatności obszarowej za rok poprzedzający płatność 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 płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U z 2012r. poz. 1164). Stawka ustalana jest proporcjonalnie do 

powierzchni dzierżawy. 

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.  

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny. 

Grunt będzie oddany w dzierżawę dotychczasowym  użytkownikom. 

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej  Biuletyn Informacji Publicznej pod 

adresem http:// bip.pleszew.pl   . 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami              

i Rolnictwa (pokój nr 118). 

 

 

 

 

 

Pleszew 2014-07-16 

 

 

 

 

 

 

 

 


