WYKAZ
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na
okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew -grunt o łącznej pow. 0,1148 ha stanowiący działki nr 2067/6 KW
KZ1P/00001885/7, 2068/6 KW KZ1P/00017015/3 R III b, RIV a .
Zgodnie z obowiązującym do dnia 31.12.2003r. planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Pleszewa działka przeznaczona była pod tereny komunikacji
samochodowej i składowania , w części pod drogę osiedlową „A.73. RP, A.76.P” .
Stawka roczna czynszu :

R IIIb - 6,5 q żyta/ ha ,
R IVa - 6,0 q 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 .
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) tel. 62 7428 345.
Pleszew 2013-07-18

WYKAZ
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na
okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew -grunt o łącznej pow. 1,6984 ha stanowiący działki nr 2068/9, 2068/8, KW
KZ1P/00017015/3, 2067/8, 2067/9 KZ1P/00001885/7 R IIIb, R IVa, RV .
Zgodnie z obowiązującym do dnia 31.12.2003r. planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Pleszewa n/w działki przeznaczone były:
- działki nr 2068/9, 2067/9 – w części pod tereny upraw ogrodniczych z dopuszczalnością
zabudowy, ulicę zbiorczą międzyosiedlową - symbol „D 3 RO, 3 Dzo”,
- działki nr 2068/8 i 2067/8 – w części pod pod tereny upraw ogrodniczych z
dopuszczalnością zabudowy - symbol „D 3 RO”.
Stawka roczna czynszu : R IIIb - 6,5 q żyta/ha,
R IVa - 6,0 q żyta/ha,
RV

-

3,5 q 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 .
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) tel. 62 7428 345.
Pleszew 2013-07-18
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