
W Y K A Z 

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny   

z przeznaczeniem pod uprawy rolne : 

Lenartowice - działka nr 171 o pow. 0.2300 ha, klasoużytek  ŁV,  

Księga Wieczysta KZ1P/00017536/1. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew 

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

2018 roku dla wymienionej działki ustala funkcję: 

-teren upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień, 

Stawka roczna czynszu: Ł V– 9,0 dt żyta/ha, 

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

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny. 

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

Wnioski o dzierżawę do 6 maja br. mogą składać  jedynie właściciele gruntów przyległych. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie dzierżawcy nastąpi w trybie 

przetargu ograniczonego. 

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem 

http:// bip.pleszew.pl . 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i 

Planowania Przestrzennego (pokój nr 302). 

 

Pleszew, dnia 11 kwietnia 2019r. 



W Y K A Z 

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt  

położony w Kuczkowie z przeznaczenie na uprawy rolne: 

 

Kuczków – działka nr 67 o pow. 0.9400 ha RIVa  

Księga Wieczysta – KZ1P/00036091/8 

Zgodnie z uchwałą nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 

stycznia 2016r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę 

ustala się, jako tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i 

zalesień. 

Stawka roczna czynszu: R IVa - 14,5 dt żyta/ha. 

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

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez GUS na dany rok. 

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny. 

Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (pokój nr 

118). 

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod 

adresem http://bip.pleszew.pl . 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i 

Rolnictwa (pokój nr 118) tel. 62 7428 345. 

 

 

Pleszew 2018-08-27 

 

 

  



 

W Y K A Z 

 Burmistrz   Miasta   i   Gminy    Pleszew    zamierza   wydzierżawić na  okres 

do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : 

 

Kuczków  - grunt o łącznej pow. 0,7000 ha stanowiący  działki nr 204 i 206  

( R IVa - 0.0600 ha, RV – 0.6400 ha). 

Księga Wieczysta KZ1P/00035061/2 

 

Zgodnie z uchwałą nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 

2016r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pleszew, działki położone są w terenach upraw rolnych z 

dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień. 
 

Stawka roczna czynszu :     R IVa  -    14,5 dt żyta/ ha , 

                                             R V     -    9,5 dt żyta/ ha  

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

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta. 

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny. 

W przypadku nie złożenia wniosku przez dotychczasowego dzierżawcę, ustalenie 

dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, jeżeli do 17 sierpnia 2018r. wpłynie więcej 

niż jeden wniosek o wydzierżawienie w/w działek. 

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej  Biuletyn Informacji Publicznej pod 

adresem http:// bip.pleszew.pl   . 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i 

Rolnictwa (pokój nr 118) tel. 62 7428 345. 

 

 

Pleszew 2018-07-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


