
załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 149/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia  3 sierpnia 2016 r.

ROL.6845.3.2016.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

NA OKRES NIEOZNACZONY 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) 
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp.
Opis, powierzchnia, położenie i oznaczenie nieru-
chomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

Roczna cena 
wywoławcza 

stawki czynszu 
z tyt. dzierżawy 

i zasady
jej aktualizacji 

Terminy 
wnoszenia  

opłat

Termin za-
gospodaro-

wania nieru-
chomości

Przeznaczenie nieruchomości  w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzen-
nego lub w studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego  
gminy

1 Wieś  Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka  o nr ewidencyjnym 
1, o pow. 2,3500 ha, w tym:  RV-0,3700 ha, RVI-
1,5700 ha, PsV-0,3600 ha, N-0,0200 ha, Wp-0,0300 
ha,  położona  w obrębie  0008 Nowa Wieś,  arkusz 
mapy 3, KW 9852. Działka  położona pomiędzy so-
łectwem Nowa Wieś a sołectwem Siedlisko, w kom-
pleksie gruntów rolnych i leśnych. Dojazd do działki 
zjazdem  w  drogą  gruntową  z  drogi  asfaltowej 
Trzcianka – Siedlisko.

270,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1listopa-
da 2016 r. na 
czas nie- 
oznaczony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.
Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązu-
jącego   miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.   W studium uwarunko-
wań  i  kierunków  zagospodarowania  prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą  nr  XILX/324/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 
o numerze ewidencyjnym 1 położona  w ob-
rębie  0008  Nowa  Wieś  przewidziana  jest 
pod  teren  rolniczy  /orny/  i  znajduje  się  w 
granicach  obszaru  rozmieszczenia  urządzeń 
wytwarzających energię ze źródeł odnawial-
nych. 
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2 Wieś Nowa Wieś, sołectwo Nowa Wieś,  gmina 
Trzcianka, powiat czarnkowsko – trzcianecki, dział-
ka o numerze ewidencyjnym: 58  o  powierzchni 
0,8200 ha, obręb 0008 Nowa Wieś,  arkusz mapy 3, 
zapisana w KW PO1T/00009852/7. Nieruchomość 
rolna  położona na granicy sołectw Nowa Wieś i 
Siedlisko, wśród gruntów rolnych, nieopodal  torów 
kolejowych. Ukształtowanie terenu działki równe, 
kształt rozłogu średniokorzystny. W skład działki 
wchodzi: RV-0,8200 ha. Dostęp do działki drogą 
gruntową. Działka utrzymana w kulturze rolnej. 

120,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od listopada 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 58 obręb Nowa 
Wieś, sołectwo Nowa Wieś, gmina Trzcian-
ka, przewidziana jest pod teren  rolniczy - 
orny. Działka znajduje  się w obszarze roz-
mieszczenia urządzeń wytwarzających ener-
gię ze źródeł odnawialnych.

3 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  79 o powierzchni 1,6500 ha,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 3, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona poza 
strefą zabudowy wsi Nowa Wieś, blisko granicy so-
łectwa Siedlisko.  Zgodnie z  ewidencją gruntów 
działka stanowi: RIVa-0,0600 ha i RV-1,5900 ha. 
Dostęp do działki drogą gruntową.  Ukształtowanie 
terenu  płaskie, kształt działki korzystny. 

250,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 79 obręb Nowa 
Wieś, sołectwo Nowa Wieś, gmina Trzcian-
ka, przewidziana jest pod teren rolniczy – 
orny.  Działka znajduje  się w obszarze roz-
mieszczenia urządzeń wytwarzających ener-
gię ze źródeł odnawialnych.

2



4 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Kompleks działek o numerach 
ewidencyjnych: 82, 83 i 84 o powierzchni łącznej 
1,1600 ha,  położony w obrębie 0008 Nowa Wieś, 
arkusz mapy 3, zapisany w KW PO1T/00009852/7. 
Działki  położone poza  strefą zabudowy wsi Nowa 
Wieś, w kompleksie gruntów ornych.  Zgodnie z  
ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 82: RV-
0,4200 ha; dz. 83: RV-0,2600 ha i dz. 84: RV-
0,4800 ha.  Dojazd do działek droga gruntową.  
Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działek ko-
rzystny. 

170,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych działek nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działki 82,83 i 84 obręb 
Nowa Wieś, sołectwo Nowa Wieś, gmina 
Trzcianka, przewidziane są pod teren  łąk.  
Działki znajdują  się w obszarze rozmiesz-
czenia urządzeń wytwarzających energię ze 
źródeł odnawialnych

5 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  134, o powierzchni 3,4400 ha,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 3, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona nieda-
leko  strefy zabudowy wsi Nowa Wieś, w komplek-
sie gruntów ornych.  Zgodnie z  ewidencją gruntów 
działka stanowi: RIVb-1,3300 ha, RV-0,3500 ha i 
RVI-1,7600 ha. Dostęp do działki drogą utwardzoną 
– bruk. Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt dział-
ki regularny. Działka utrzymana w kulturze rolnej. 

520,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da  2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 134 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod teren rolniczy – orny.  Działka znaj-
duje  się w obszarze rozmieszczenia urzą-
dzeń wytwarzających energię ze źródeł od-
nawialnych.
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6 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  136 o powierzchni 0,5000 ha,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 3, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona nieda-
leko strefy zabudowy wsi Nowa Wieś, w komplek-
sie gruntów ornych.  Zgodnie z  ewidencją gruntów 
działka stanowi: PsIV-0,3200 ha i RV-0,1800 ha. 
Dojazd do działki drogą utwardzoną – bruk. 
Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki regu-
larny. Działka utrzymana w kulturze rolnej.

100,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 136 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod teren rolniczy – orny.  Działka znaj-
duje  się w obszarze rozmieszczenia urzą-
dzeń wytwarzających energię ze źródeł od-
nawialnych.. 

 
7 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-

kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  155 o powierzchni 1,5100 ha,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 3, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona poza  
strefą zabudowy wsi Nowa Wieś, w kompleksie 
gruntów ornych.  Zgodnie z  ewidencją gruntów 
działka stanowi: RV-1,3300 ha i RIVb-0,1800 ha. 
Dojazd do działki drogą gruntową. Ukształtowanie 
terenu  płaskie, kształt działki nieregularny. Działka 
utrzymana w kulturze rolnej. 

230,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.
Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 155 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod teren rolniczy - orny.   
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8 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  169 o powierzchni 2,3400 ha,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy  3, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona w nie-
dalekiej odległości od strefy zabudowy wsi Nowa 
Wieś, w kompleksie gruntów ornych. Zgodnie z  
ewidencją gruntów działka stanowi: RV-1,2600 ha, 
RIVb-0,5100 ha i RIVa-0,5700 ha.  Dojazd do dział-
ki drogą gruntową. Ukształtowanie terenu  płaskie, 
kształt działki regularny. Działka utrzymana w kul-
turze rolnej.

420,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da  2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą. 
W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 169 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, przewidziana  
jest pod teren rolniczy – orny. 

9 Wieś  Nowa Wieś,  gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki.  Działka o nr ewidencyjnym 
196/1, o pow.  0,0700 ha, w tym: RV- 0,0700  ha, 
położona w obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 
4, KW PO1T/00009852/7. Działka położona blisko 
strefy zabudowy wsi Nowa Wieś, przy drodze wy-
jazdowej w kierunku zachodnim. Działka użytkowa-
na rolniczo, teren płaski, z dostępem do drogi. 
 

20,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma obowią-
zującego   miejscowego planu zagospodaro-
wania  przestrzennego.  W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą  nr  XILX/324/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 
196/1,  położona   w  obrębie  0008  Nowa 
Wieś,  przewidziana  jest   pod  teren  wielo-
funkcyjnej  zabudowy  wiejskiej   i  stanowi 
obszar ochrony układu urbanistycznego i za-
budowy zabytkowej.
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10 Wieś  Nowa Wieś,  gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko-trzcianecki.  Działki  o  nr  ewidencyjnych 
197/1 i 198/1, o pow. 0,1400 ha, w tym:RV-0,1400 
ha,   położone w  obrębie 0008 Nowa Wieś,  arkusz 
mapy 4,  KW PO1T/00009852/7. Działki położone 
blisko  strefy  zabudowy  wsi  Nowa  Wieś,  w  kom-
pleksie gruntów rolnych, przy drodze wyjazdowej z 
Nowej  Wsi w kierunku zachodnim.
Działki użytkowane rolniczo, teren płaski, z dostę-
pem do drogi. 

30,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da  2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowych działek nie ma obowią-
zującego   miejscowego planu zagospodaro-
wania  przestrzennego.  W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą  nr  XILX/324/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 
197/1 i  198/1   położone  w obrębie 0008 
Nowa Wieś przeznaczone są jako teren wie-
lofunkcyjnej zabudowy wiejskiej i stanowią 
obszar ochrony układu urbanistycznego i za-
budowy zabytkowej. 

11 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Kompleks nieruchomości o nr 
ewidencyjnych: 199/2, 200/2 i 201/2, o powierzchni 
łącznej  1,2900 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów 
działki stanowią: dz. 199/2: RV-0,4300 ha; dz. 
200/2: RV-0,5000 ha i dz. 201/2: RV-0,3600 ha.  
Działki  położone w obrębie 0008 Nowa Wieś,  ar-
kusz mapy 4, KW PO1T/00009852/7. Działki grun-
tu aktualnie nieużytkowane rolniczo, porośnięte sa-
mosiewami drzew. Kompleks działek nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp do dzia-
łek możliwy jest wyłącznie poprzez nieruchomo-
ści sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany jest we 
własnym zakresie uzyskać zgodę właścicieli  nieru-
chomości sąsiadujących na przejazd do działki.   
Kompleks działek położony blisko strefy zabudowy 
wsi Nowa Wieś.

190,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działki 199/2, 200/2 i 
201/2  obręb Nowa Wieś, gmina Trzcianka, 
przewidziane są pod teren wielofunkcyjnej 
zabudowy wiejskiej i teren rolniczy /orny/. 
Działki znajdują  się w obszarze ochrony 
układu urbanistycznego i zabudowy zabyt-
kowej. Działki znajdują  się w obszarze roz-
mieszczenia urządzeń wytwarzających ener-
gię ze źródeł odnawialnych.
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12 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym: 
206/2, o powierzchni 0,1200 ha. Zgodnie z ewiden-
cją gruntów działka stanowi: RV-0,1200 ha.  Dział-
ka  położona w obrębie 0008 Nowa Wieś,  arkusz 
mapy 4, KW PO1T/00009852/7. Działka nie posia-
da bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp do 
działki możliwy jest wyłącznie poprzez nierucho-
mości sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany jest 
we własnym zakresie uzyskać zgodę właścicieli  
nieruchomości sąsiadujących na przejazd do działki. 
Działka położona bezpośrednio za zabudowaniami o 
numerach 10 i 11 Nowa Wieś. 

20,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.
Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 206/2 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod pod teren wielofunkcyjnej zabudo-
wy wiejskiej i teren rolniczy /orny/. Działka 
znajduje  się w obszarze ochrony układu 
urbanistycznego i zabudowy zabytkowej.

13 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  209 o powierzchni 0,1400 ha,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 4, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona w bli-
skiej odległości od  strefy zabudowy wsi Nowa 
Wieś,  w kompleksie gruntów ornych. Działka gra-
niczy z rowem melioracyjnym.  Zgodnie z  ewiden-
cją gruntów działka stanowi: RV-0,1400 ha.  Dział-
ka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi pu-
blicznej. Dostęp do działki  możliwy jest wyłącz-
nie poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżaw-
ca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać 
zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na 
przejazd do działki.   Ukształtowanie terenu  płaskie, 
kształt działki nieregularny. Działka utrzymana w 
kulturze rolnej.

30,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da  2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 209 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod teren rolniczy /orny/.  Działka znaj-
duje  się w obszarze rozmieszczenia urzą-
dzeń wytwarzających energię ze źródeł od-
nawialnych
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14 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka,  powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działki o numerach ewiden-
cyjnych 227/2 i 231/2, o pow. 0,5379 ha, w tym: 
RVI-0,5379  ha,  położone  w obrębie  0008  Nowa 
Wieś,  arkusz  mapy  4,  KW 9852.   Nieruchomości 
położone  przy  boisku  sportowym,  w  centrum wsi 
Nowa Wieś.  Działka 231/2 użytkowana rolniczo, z 
bezpośrednim dostępem do drogi gruntowej. Dział-
ka 227/2, położona blisko strefy zabudowy, od dłuż-
szego  czasu  nieużytkowana  rolniczo.  Dostęp  do 
działki  227/2  możliwy  przez  działkę  231/2. 
Ukształtowanie terenu  płaskie. 

60,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.
Dla przedmiotowych działek nie ma obowią-
zującego   miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.  W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą  nr  XILX/324/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 
227/2  i  231/2,  położone   w  obrębie  0008 
Nowa   Wieś,  przewidziane  są   pod  teren 
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej. Dział-
ki  położone  w   obszarze  ochrony  układu 
urbanistycznego i zabudowy zabytkowej.   

15 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  288/4 o powierzchni 0,2800,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 4, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona w stre-
fie zabudowy wsi Nowa Wieś, pomiędzy budynkami 
oznaczonymi numerami Nowa Wieś 24 i Nowa 
Wieś 25.   Zgodnie z  ewidencją gruntów działka 
stanowi: RIVb-0,2800 ha.  Działka posiada bezpo-
średni dostęp do drogi. Działka ogrodzona, użytko-
wana jako sad. 

70,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 288/4 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, w przeważa-
jącej części  przewidziana jest pod teren pod 
teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, 
w tym zabudowy zagrodowej. Działka poło-
żona w obszarze ochrony układu urbani-
stycznego i zabudowy zabytkowej. Działka 
stanowi obszar rozwojowy wsi, dla ww 
działki istniej możliwość wydania decyzji o 
warunkach zabudowy.  
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16 Wieś Nowa Wieś, gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Kompleks działek o numerach 
ewidencyjnych:  292, 293/2 i 290/1 o powierzchni 
łacznej 1,2442 ha,  położony w obrębie 0008 Nowa 
Wieś, arkusz mapy 4, zapisany w KW 
PO1T/00009852/7. Działki  położone w niedalekiej 
odległości od  strefy zabudowy wsi Nowa Wieś, po 
lewej stronie przy wjeździe do wsi od strony 
Trzcianki.  Zgodnie z  ewidencją gruntów działki 
stanowią: dz. 292: RIIIb-0,3500 ha, RV-0,1500 ha; 
dz. 293/2: RV-0,0900 ha i RIVb-0,1900 ha; dz. 
290/1: RIVb-0,1050 ha i RV-0,3592 ha.  Działki  
posiadają bezpośredni dostęp do drogi. 

250,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da  2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowych działek nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działki 292, 293/2 i 
290/1 obręb Nowa Wieś, gmina Trzcianka, 
przewidziane są pod  pod teren rolniczy 
/orny/ oraz pod teren wielofunkcyjnej zabu-
dowy wiejskiej, w tym zabudowy zagrodo-
wej. Działka 293/2 położona w obszarze 
ochrony układu urbanistycznego i zabudowy 
zabytkowej.

17 Wieś Nowa Wieś , gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  304/2 o powierzchni 1,9500 ha,  położona 
w obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 4, zapisa-
na w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona 
poza  strefą zabudowy wsi Nowa Wieś, w komplek-
sie gruntów rolnych i lasów. Zgodnie z  ewidencją 
gruntów działka stanowi: RVI-0,6000 ha i RIVb-
1,3500 ha. Działka  posiada bezpośredni dostęp do 
drogi gruntowej.  Ukształtowanie terenu  płaskie, 
kształt działki regularny, działka utrzymana w kultu-
rze rolnej.

350,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 304/2 obręb 
Nowa Wieś, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod teren rolniczy /orny/. Działka znaj-
duje się w obszarze stanowisk archeologicz-
nych, stref ochrony lub obserwacji stano-
wisk.  
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18  Wieś Nowa Wieś , gmina Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewiden-
cyjnym  317 o powierzchni 3,0500 ha,  położona w 
obrębie 0008 Nowa Wieś, arkusz mapy 4, zapisana 
w KW PO1T/00009852/7. Działka  położona w nie-
dalekiej odległości od strefy zabudowy wsi Nowa 
Wieś, w kompleksie gruntów rolnych, po prawej 
stronie drogi wjazdowej do wsi Nowa Wieś od stro-
ny Trzcianki. Zgodnie z  ewidencją gruntów działka 
stanowi: RIVb-1,1600 ha, RV-1,8900 ha. Działka  
posiada bezpośredni dostęp do drogi. Ukształtowa-
nie terenu  płaskie, kształt działki regularny, działka 
utrzymana w kulturze rolnej.

520,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da  2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą. 
 Dla przedmiotowej działki nie ma obowią-
zującego   miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.   W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą nr XILX/324/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 
317  położona  w obrębie 0008 Nowa Wieś, 
w przeważającej części przewidziana jest 
pod teren wielofunkcyjnej zabudowy wiej-
skiej, w tym zagrodowej, w pozostałej części 
jako teren rolniczy /orny/.

19 Wieś Rudka, sołectwo Nowa Wieś, gmina Trzcian-
ka, powiat czarnkowsko – trzcianecki. Działki o nu-
merach ewidencyjnych 23 i 33,  o pow. łącznej  
1,5700 ha,  położone w obrębie 0012 Rudka, arkusz 
mapy 1, zapisane w księdze wieczystej  KW 
PO1T/00010028/2. Działki  położone w niedalekiej 
odległości od zabudowy zagrodowej wsi Rudka, w 
kompleksie gruntów ornych i łąk. Działki utrzymane 
w kulturze rolnej. Według ewidencji gruntów działki 
stanowią: dz. 23-RIVa-0,9000 ha; dz. 33: RIVa-
0,1200 ha i RV-0,5500 ha.  Ukształtowanie terenu  
płaskie. Działki z bezpośrednim dostępem do drogi 
gruntowej. 

300,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych działek nie ma obowią-
zującego   miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą nr XILX/324/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 
23 i 33  położone w obrębie 0012 Rudka, 
stanowią teren rolniczy /orny/. Działki znaj-
dują się w obszarze rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię ze źródeł odnawial-
nych.
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20 Wieś Rudka, sołectwo Nowa Wieś, gmina Trzcian-
ka, powiat czarnkowsko – trzcianecki. Działka o nu-
merze ewidencyjnym 95/6, o pow. 0,8500 ha,  poło-
żona w obrębie 0012 Rudka, arkusz mapy 1, zapisa-
na w księdze wieczystej KW PO1T/00010028/2. 
Działka  położona w niedalekiej odległości od zabu-
dowy zagrodowej wsi Rudka, w kompleksie grun-
tów ornych i łąk. Działka utrzymana w kulturze rol-
nej. Według ewidencji gruntów działka stanowi: 
RIVb-0,0500  ha, RV-0,4100 ha, RIIIb-0,1900 ha i 
RIVa-0,2000 ha.  Ukształtowanie terenu  płaskie. 
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dro-
gi. Dostęp do działki  możliwy jest wyłącznie po-
przez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca zo-
bowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę 
właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na prze-
jazd do działki.  

170,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  z 
dnia 11 lipca 2013 roku, działka 95/6  poło-
żona w obrębie 0012 Rudka, stanowi teren 
rolniczy /orny/. Działka znajduje się w ob-
szarze rozmieszczenia urządzeń wytwarzają-
cych energię ze źródeł odnawialnych.

21 Wieś Rudka, sołectwo Nowa Wieś, gmina Trzcian-
ka, powiat czarnkowsko – trzcianecki. Działka o nu-
merze ewidencyjnym 98/2, o pow. 0,1000 ha,  poło-
żona w obrębie 0012 Rudka, arkusz mapy 1, zapisa-
na w księdze wieczystej KW PO1T/00010028/2.  
Działka  położona w niedalekiej odległości od zabu-
dowy zagrodowej wsi Rudka, w kompleksie grun-
tów ornych i łąk. Działka utrzymana w kulturze rol-
nej. Według ewidencji gruntów działka stanowi: 
RIIIb-0,0300 ha, RV-0,0100 ha i RIVa-0,0600 ha. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. 

30,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

Roczna staw-
ka czynszu 
płatna w ra-
tach kwartal-
nych. Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia drugie-
go miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 listopa-
da 2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  z 
dnia 11 lipca 2013 roku, działka 98/2  poło-
żona w obrębie 0012 Rudka, stanowi teren 
rolniczy /orny/. Działka znajduje się w ob-
szarze rozmieszczenia urządzeń wytwarzają-
cych energię ze źródeł odnawialnych.
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Minimalną wysokość opłat za dzierżawę określa Zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2011 r. Przedmiotowe nieruchomości zostaną 
wydzierżawione na okres nieoznaczony, począwszy od daty wskazanej w ogłoszeniu, z przeznaczeniem na roślinną produkcję rolniczą.  Nieruchomości 
wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali, a dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec wy-
dzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, je-
żeli po podpisaniu umowy dzierżawy geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punk-
tów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj.  od dnia 
5 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www. bip.trzcianka.pl. Natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie  
lokalnej „Tygodnik Notecki”, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nowa Wieś, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki: www.trzcianka.pl. 
Informacje dot. dzierżawy nieruchomości rolnych można uzyskać pod nr tel. 67-352-73-43/67-352-73-46 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, po-
kój nr 2 i 3 (Ewelina Pamuła i Agnieszka Ciemachowska).
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