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Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  zamierza wydzierżawić na okres 1roku  

nieruchomość rolną zapisaną w KW KZ1P/00033633/9  położoną  w Pleszewie przy 

ul. Polnej i Śmieja Młyn ark. mapy 26 w skład, której wchodzą: 

−  działka nr 2252   o pow. 0.3100 ha     RV-0.0500 , RVI-0.2600, 

− działka nr 2253/3 o pow. 0.1540 ha RVI, 

− działka nr 2253/5 o pow. 0.0107 ha RVI, 

− działka nr 2253/6 o pow. 0.1892 ha RVI, 

− działka nr 2256/3 o pow. 0.1353 ha RVI, 

− działka nr 2256/5 o pow. 0.0094 ha RVI, 

− działka nr 2256/6 o pow. 0.1800 ha RVI, 

− działka nr 2257    o pow. 0.2920 ha  RV-0.0550 ha, RVI-0.2370 ha, 

−   działka nr 2259    o pow. 0.0450 ha RVI. 

           Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 

września 2015r.( Dz.Urz. z 2015r. poz.5552 )  w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski dla południowo-

wschodniej części miasta Pleszewa-Etap I, działki przeznaczone są: 

- działka nr 2252 i 2257 pod tereny dróg publicznych- symbol 1.KDL tereny dróg 

wewnętrznych – symbol 1. KDW, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej-symbol 1.MN/U, tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej- 

symbol 1U/P, tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej – symbol 

2.U/P, 

 -   działki nr  2253/5, 2256/5 pod tereny dróg publicznych, 

 - działki nr 2253/3, 2253/6, 2256/3, 2256/6, 2259 pod tereny obiektów 

produkcyjnych składów i magazynów. 

Stawka roczna czynszu wynosi: R V – 9,5 dt żyta 

                                                    R VI – 6,5 dt żyta 

 

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

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny. 

Działki nr 2252, 2253/3, 2253/5, 2253/6, 2256/3, 2256/5, 2256/6, 2257 zostaną 

oddane w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy. 

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  9 października 2018r. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


