
załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 122/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia  19 czerwca 2015 r.

ROL.6845.1.2015.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) 
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp.
Opis, położenie i  

oznaczenie nieruchomości  
wg księgi wieczystej

Powierzchnia 
nieruchomości

w ha 
fizycznych

Roczna cena 
wywoławcza 

stawki czynszu z  
tyt. dzierżawy i  

zasady
jej aktualizacji 

Terminy 
wnoszenia  

opłat

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

1 Wieś Biała, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o numerze 
ewidencyjnym 772, 
położona w obrębie 0001 
Biała, arkusz mapy 6, KW 
PO1T/00009853/4 o 
powierzchni 0,8400 ha, w 
tym:RV-0,1800 ha, RIVa-
0,6600 ha. Działka 
położona w  kompleksie 
gruntów rolnych,  w 
południowej części wsi 
Biała.   Działka gruntu 
aktualnie w części 

0,8400 ha, w 
tym:
RV-0,1800 ha, 
RIVa-0,6600 
ha.

170,00  zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość przeznaczona jest  na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. W 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 772  
położona w obrębie 0001 Biała, 
oznaczona jako MR -  wielofunkcyjna 
zabudowa wiejska, w tym zabudowa 
zagrodowa. Działka stanowi obszar 
ochronny układu urbanistycznego i 



użytkowana  rolniczo.  Na 
części działki składowane 
są baloty słomy. 
Ukształtowanie terenu  
płaskie. Dojazd do działki 
drogą gruntową.

zabudowy zabytkowej.  

2 Wieś Biernatowo, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Kompleks działek o 
numerach ewidencyjnych:  
143/3 i 143/4, położony w 
obrębie 0002 Biernatowo, 
arkusz mapy 3, KW 10024, 
o powierzchni łącznej 
7,2000 ha. Działki 
użytkowane rolniczo,  z  
dostępem do drogi. Teren 
nieogrodzony. 
Ukształtowanie terenu  
płaskie. Według ewidencji 
gruntów działki stanowią: 
dz.143/3-RVI-2,1700 ha, 
W-0,0500 ha, RV-1,7900 ha 
i PsV-2,9100 ha; dz. 143/4: 
Lz-0,2700 ha i W-0,0100 
ha.

7,2000 ha , w 
tym:
RVI-2,1700 ha,
W-0,0600 ha,
RV-1,7900 ha,
PsV-2,9100 ha,
Lz-0,2700 ha.

870,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2023 
roku.

Nieruchomości przeznaczone są  na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 143/3 i 
143/4   położone w obrębie 0002 
Biernatowo, oznaczone są  jako teren 
rolniczy /orny/.    

3 Wieś Radolin, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Kompleks działek o 
numerach ewidencyjnych:  
129/6, 134/3, 134/4 i 135, 

1,7200 ha, w 
tym:
RV-0,3600 ha,
RIVb-0,5800 
ha,
PsVI-0,1100 

190,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomości przeznaczone są  na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        



położony w obrębie 0011 
Radolin, arkusz mapy 3, 
KW PO1T/00009929/8, o 
powierzchni łącznej 1,7200 
ha. Działki nieużytkowane 
rolniczo,  z  dostępem do 
drogi publicznej. Teren 
nieogrodzony. Według 
ewidencji gruntów działka 
129/6 stanowi: PsVI- 
0,1100 ha, RV-0,0600ha, 
RIVb-0,1600 ha; dz.135-N-
0,3000 ha; dz.134/4-RIVb-
0,2100 ha, RV-0,1900ha, 
N-0,3700ha; dz. 134/3-RV-
0,1100 ha, RIVb-0,2100 ha. 
Dostęp  do działek z  drogi 
asfaltowej. Ukształtowanie 
terenu  pagórkowate.

ha,
N-0,6700 ha.

3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 129/6, 
134/3, 134/4 i 135  położone w obrębie 
0011 Radolin, oznaczone są  jako teren 
rolniczy /orny/. Działki znajdują się w  
obszarze ochrony lub obserwacji 
stanowisk archeologicznych.   

4 Wieś Radolin, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o numerze 
ewidencyjnym 217/3,  
położona w obrębie 0011  
Radolin, arkusz mapy 1, 
KW PO1T/00009929/8, o 
powierzchni 0,3200 ha, w 
tym PsVI-0,3200 ha. 
Działka położona poza 
strefą  zabudowy wsi 
Radolin, w kompleksie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Działka od dłuższego czasu 

0,3200 ha, w 
tym:
PsVI-0,3200 ha

40,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany 
kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 217/3  
położona w obrębie 0011 Radolin, 
oznaczona jest jako teren rolniczy /orny/. 
Działka znajduje się w  granicach 
obszaru bezpośredniego zagrożenia 



nieużytkowana rolniczo. 
Dojazd do działki drogą 
gruntową. 

powodzią, w granicach obszaru 
chronionego krajobrazu.  

5 Wieś Runowo, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki.  
Działka  o numerze 
ewidencyjnym 153/3,  
położona w obrębie  0013 
Runowo, arkusz mapy 2, 
KW PO1T/00010027/5, o 
powierzchni 0,2600 ha w 
tym: RIVa-0,1600 ha i 
RIIIb-0,1000 ha. Działka 
położona blisko strefy 
zabudowy wsi Runowo.   
Działka gruntu użytkowana 
rolniczo, utrzymana w 
kulturze rolnej. Teren 
nieogrodzony. Działka z 
bezpośrednim dostępem do 
drogi. Ukształtowanie 
terenu płaskie.

0,2600 ha, w 
tym:
RIVa-0,1600 
ha,
RIIIb-0,1000 
ha.

70,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 153/3  
położona w obrębie 0013 Runowo, 
przeznaczona jest pod wielofunkcyjną 
zabudowę wiejską. Działka znajduje się 
w  granicach obszaru ochrony układu 
urbanistycznego  i zabudowy 
zabytkowej.  

6 Wieś Runowo, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki.  
Działka  o numerze 
ewidencyjnym 333/3 
położona w obrębie 0013 
Runowo, arkusz mapy 2, 
KW 17949, o powierzchni 
0,3379 ha. Działka  
położona blisko strefy 

0,3379  ha, w 
tym:
RIIIb-0,3379 
ha.

100,00 zł 

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  



zabudowy wsi Runowo.  
Działka gruntu użytkowana 
rolniczo, utrzymana w 
kulturze rolnej. Teren 
nieogrodzony. Działka z 
bezpośrednim dostępem do 
drogi. Ukształtowanie 
terenu płaskie. 

roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany 
kwartał.

z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 333/3  
położona w obrębie 0013 Runowo, 
przeznaczona jest pod wielofunkcyjną 
zabudowę wiejską. Działka znajduje się 
w  granicach obszaru ochrony układu 
urbanistycznego  i zabudowy 
zabytkowej.

7 Wieś Runowo, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka  o nr ewidencyjnym 
106/7   położona w obrębie 
0013 Runowo, arkusz mapy 
1, KW PO1T/00010027/5, o 
powierzchni 0,5000 ha.   
Nieruchomość położona 
przy zabudowaniach 
zagrody oznaczonej 
numerem Runowo 66, w 
kompleksie gruntów 
rolnych. Działka 
użytkowana rolniczo, z 
bezpośrednim dostępem do 
drogi gruntowej.

0,5000 ha, w 
tym:
RV-0,5000 ha.

70,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany 
kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 106/7  
położona w obrębie 0013 Runowo, 
oznaczona jest jako teren rolniczy /orny/. 
Działka znajduje się w  granicach 
obszaru rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych.  

8 Wieś Rychlik,  gmina 
Trzcianka, powiat czarn-
kowsko – trzcianecki. 
Działka  o nr ewidencyjnym 
223/8   położona w obrębie 
0017 Rychlik, arkusz mapy 
2, KW PO1T/00010023/7, o 
powierzchni 0,0935 ha.   

0,0935 ha, w 
tym:
RVI-0,0935 ha

10,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 



Nieruchomość położona za 
zabudowaniami  zagrody 
oznaczonej numerem Ry-
chlik 89, w kompleksie 
gruntów rolnych. Działka 
użytkowana rolniczo, z bez-
pośrednim dostępem do 
drogi gruntowej.

od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 223/8  
położona w obrębie 0017 Rychlik, 
oznaczona jest jako teren rolniczy /orny/. 

9 Wieś Rychlik, gmina  
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Kompleks działek  o 
numerach ewidencyjnych: 
319/2, 321, 322, 323 i 
324/1, położony w obrębie  
0017 Rychlik, arkusz mapy 
2,  KW PO1T/00010023/7 i 
KW 4967(działka 319/2), o 
łącznej powierzchni 2,2500 
ha, w tym: dz. 319/2 -N-
0,3800 ha; dz.321-ŁV-
0,2300 ha; dz.322-RV-
05700 ha; dz.323-RV-
0,2100 ha, ŁIV-0,2400 ha i 
W-0,0200 ha, dz324/1-RV-
0,2600 ha i RVI-0,3400 ha.  
Kompleks  położony poza 
strefą zabudowy, w 
sąsiedztwie kompleksu łąk i 
lasów. Działki w większej 
części nieużytkowane 
rolniczo, porośnięte 
drzewostanem, z 
bezpośrednim dostępem do 

2,2500 ha, w 
tym:
ŁV-0,2300 ha, 
ŁIV-0,2400 ha,
RV-1,0400 ha,
RVI-0,3400 ha
N-0,3800 ha,
W-0,0200 ha

260,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomości przeznaczone są na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 319/2, 
321, 322, 323 i 324/1  położone w 
obrębie 0017 Rychlik, oznaczone są jako 
teren rolniczy /orny/. Działki: 321, 322, 
323 i 324/1 znajdują się w  granicach 
obszaru rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych.  



drogi gruntowej. 
Ukształtowanie terenu 
płaskie. Przez działki 
przebiega rów 
melioracyjny.

10 Wieś Siedlisko, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki.  
Działka o numerze 
ewidencyjnym 20, położona 
w obrębie 0014 Siedlisko, 
arkusz mapy 1, KW 
PO1T/00009850/3, o 
powierzchni 0,5800 ha. 
Nieruchomość  położona 
poza strefą zabudowy wsi, 
w sąsiedztwie kompleksu 
gruntów ornych i lasów. 
Działka z bezpośrednim 
dostępem do drogi 
gruntowej. Ukształtowanie 
terenu płaskie. 

0,5800 ha, w 
tym:
RVI-0,5800 ha.

60,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 20  
położona w obrębie 0014 Siedlisko, 
oznaczona jest jako teren rolniczy /orny/. 
Działka znajduje się w  granicach 
obszaru rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych.  

11 Wieś Siedlisko, gmina 
Trzcianka,  powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o numerze  
ewidencyjnym  213/2, 
położona w obrębie 0014 
Siedlisko, arkusz mapy 1, 
KW PO1T/00009850/3, o 
powierzchni 1,8700 ha.  
Nieruchomość  położona 
przy stacji uzdatniania 

1,8700 ha, w 
tym: 
RV-1,8500 ha, 
W-0,0200 ha. 

260,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 213/2  



wody w Siedlisku.  Działka  
użytkowana rolniczo, z 
bezpośrednim dostępem do 
drogi publicznej.   
Ukształtowanie terenu  
płaskie. 

umowy. miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

położona w obrębie 0014 Siedlisko, 
przeznaczona jest pod wielofunkcyjną 
zabudowę wiejską.  

12 Wieś Siedlisko, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o nr ewidencyjnym 
224/2, o pow. 0,1900 ha, 
położona w obrębie 0014 
Siedlisko, arkusz mapy 1, 
KW PO1T/00009850/3. 
Działka położona 
bezpośrednio przed zwartą 
strefą zabudowy wsi 
Siedlisko, po prawej stronie 
drogi asfaltowej (wjazd od 
strony Trzcianki). Działka 
użytkowana rolniczo, teren 
płaski, z dostępem do drogi.

0,1900 ha, w 
tym: 
PsIV-0,1900 
ha.

40,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 224/2  
położona w obrębie 0014 Siedlisko, 
przeznaczona jest pod wielofunkcyjną 
zabudowę wiejską i znajduje się w 
obszarze ochrony układu 
urbanistycznego i zabudowy zabytkowej.

13 Wieś Siedlisko, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko-trzcianecki. 
Działka o nr ewidencyjnym  
71, o pow. 0,4800 ha, 
położona w  obrębie 0014 
Siedlisko,  arkusz mapy 1,  
KW PO1T/00009850/3. 
Działka położona poza 
zwartą strefą zabudowy wsi 
Siedlisko, w kompleksie 

0,4800 ha, w 
tym:
RV-0,4800 ha. 

70,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 71  



gruntów rolnych, przy 
drodze wyjazdowej z 
Siedliska do Rychlika.
Działka użytkowana 
rolniczo, teren płaski, z 
dostępem do drogi.   

umowy. miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

położona w obrębie 0014 Siedlisko, 
oznaczona jest jako teren rolniczy /orny/. 
Działka znajduje się w  granicach 
obszaru rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych, stanowisk 
archeologicznych, strefy ochrony lub 
obserwacji stanowisk.

14 Wieś Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Kompleks działek o 
numerach: 309, 310, 311 i 
313  o powierzchni łącznej 
8,0500 ha, położony w  
obrębie 0020 Stobno,  
arkusz mapy 4,  KW 
PO1T/00009985/8. Działki 
położone pomiędzy strefą 
zabudowy wsi Stobno a 
rzeką Noteć, w  kompleksie 
łąk nadnoteckich. Pomiędzy 
działkami 309, 310 i 311 a 
działką 313 przebiega rów 
melioracyjny. Dostęp do 
drogi przez działkę 313. 
Działki  utrzymane  w 
kulturze rolnej.   Zgodnie z  
ewidencją gruntów działki 
stanowią: ŁIII -6,5200 ha, 
ŁIV-0,4700 ha i N-1,0600 
ha.  Ukształtowanie terenu 
płaskie.

8,0500 ha, w 
tym: 
ŁIII-6,5200 ha,
ŁIV-0,4700 ha,
N-1,0600 ha.

1.910,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomości  przeznaczone są na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 309, 
310, 311 i 313  położone w obrębie 0020 
Stobno, oznaczone są  jako teren łąk. 
Działki znajdują się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. Na ww działkach znajdują 
się udokumentowane złoża torfu, 
stanowiska archeologiczne, strefy 
ochrony lub obserwacji stanowisk.



15 Wieś Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o numerze 
ewidencyjnym 318/1, o 
pow. 1,8400 ha, położona w 
obrębie 0020 Stobno, 
arkusz mapy 4, KW 
PO1T/00009985/8. Działka 
położona pomiędzy strefą 
zabudowy wsi Stobno a 
rzeką Noteć, w  kompleksie 
łąk nadnoteckich.  Działka  
utrzymana  w kulturze 
rolnej.  Ukształtowanie 
terenu płaskie.

1,8400 ha, w 
tym: 
ŁIII-1,8400 ha.

520,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 318/1  
położona w obrębie 0020 Stobno, 
oznaczona jest  jako teren łąk. Działka 
znajduje się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. Na ww działce znajdują się 
udokumentowane złoża torfu, stanowiska 
archeologiczne, strefy ochrony lub 
obserwacji stanowisk.

16 Wieś Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o numerze 
ewidencyjnym 365, o pow. 
1,7200 ha, położona w 
obrębie 0020 Stobno, 
arkusz mapy 4, KW 
PO1T/00009985/8. Działka 
położona pomiędzy strefą 
zabudowy wsi Stobno a 
rzeką Noteć, w  kompleksie 
łąk nadnoteckich.  Działka  
utrzymana  w kulturze 
rolnej.  Ukształtowanie 

1,7200 ha, w 
tym: 
ŁIII-1,7200 ha.

480,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 365  
położona w obrębie 0020 Stobno, 
oznaczona jest  jako teren łąk. Działka 
znajduje się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 



terenu płaskie. Natura  2000. Na ww działce znajdują się 
udokumentowane złoża torfu, stanowiska 
archeologiczne, strefy ochrony lub 
obserwacji stanowisk.

17 Wieś Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Kompleks działek o 
numerach ewidencyjnych: 
533/4, 534/2, 534/7 i 536/6, 
o pow. łącznej 3,4471 ha, 
położony w obrębie 0020 
Stobno, arkusz mapy 4, KW 
PO1T/00009985/8. Zgodnie 
z ewidencją gruntów działki 
stanowią: dz. 533/4: RV-
0,5400 ha, RVI-0,1800 ha i 
PsIV-06200 ha; dz.534/2: 
RV-0,0100 ha, RVI-0,2700 
ha; dz. 534/7: RV-0,3311 
ha, RVI-0,0240 ha, PsIV-
0,5420 ha; dz. 536/6: RIVb-
0,1600 ha, RV-0,6100 ha i 
RVI-0,1600 ha Działki 
położone poza  strefą 
zabudowy wsi Stobno,  w  
kompleksie gruntów 
rolnych.  Działki  
utrzymane  w kulturze 

3,4471 ha, w 
tym: 
RIVb-0,1600 
ha,
RV-1,4911 ha,
RVI-0,6340 ha,
PsIV-1,1620 
ha.

550,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2021 
roku

Nieruchomości przeznaczone są na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 533/4, 
534/2, 534/7 i 536/6  położone w obrębie 
0020 Stobno, oznaczone są  jako teren 
łąk i teren rolniczy /orny/. Działki 
znajdują się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. 



rolnej.  Ukształtowanie 
terenu płaskie.

18 Wieś Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, 
obręb 0020 Stobno, arkusz 
mapy 4, KW 
PO1T/00009985/8. 
Kompleks działek o 
numerach ewidencyjnych: 
433, 435 i 436 o 
powierzchni łącznej 5,3200 
ha, położony w kompleksie 
łąk nadnoteckich.   Zgodnie 
z  ewidencją gruntów 
działki  stanowią: dz. 433: 
ŁIII-3,2000 ha, ŁVI-0,0700 
ha, dr-0,0400 ha; dz. 435: 
ŁIII-1,2700 ha, ŁVI-0,2600 
ha, dr-0,0200 ha; dz.436: 
ŁIII-0,4600 ha. 
Ukształtowanie terenu  
płaskie. Dostęp do działek 
drogą gruntową. Działki 
utrzymane w kulturze 
rolnej.

5,3200 ha, w 
tym: 
ŁIII-4,9300 ha,
ŁVI-0,3300 ha,
dr-0,0600 ha.

1.410,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2022 
roku

Nieruchomości przeznaczone są na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 433, 
435 i 436  położone w obrębie 0020 
Stobno, oznaczone są  jako teren łąk i 
teren rolniczy /orny/. Działki znajdują się 
w  granicach obszaru chronionego 
krajobrazu, w obszarze Natura  2000. 

19 Wieś Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o numerze 
ewidencyjnym: 512/3, o 
pow. 0,9400 ha, położona w 
kompleksie łąk 
nadnoteckich.   Zgodnie z  
ewidencją gruntów działka  

0,9400 ha, w 
tym: 
ŁIII-0,5800 ha,
ŁIV-0,3600 ha.

240,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona jest na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 



stanowi: ŁIII-0,5800 ha i 
ŁIV-0,3600 ha. 
Ukształtowanie terenu  
płaskie. Dostęp do działki 
drogą gruntową. 

roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka  512/3  
położona w obrębie 0020 Stobno, 
oznaczona jest jako teren łąk i teren 
rolniczy /orny/. Działka znajduje się w  
granicach obszaru chronionego 
krajobrazu, w obszarze Natura  2000. 

20 Wieś Straduń gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działki  o nr ewidencyjnych 
330 i 332, o pow. łącznej 
2,8300 ha,  położone w 
obrębie 0016 Straduń, 
arkusz mapy 3 i 5, KW 
PO1T/00009851/0. Zgodnie 
z ewidencją gruntów działki 
stanowią: dz. 330: ŁV-
0,2500 ha, RVI-0,5100 ha; 
dz.332: RVI-1,5000 ha, ŁV-
0,5700 ha. Działki położone 
poza strefą zabudowy, w 
kompleksie lasów i gruntów 
rolnych, niedaleko osady 
Ginterowo.  Część działki 
332 nieużytkowana 
rolniczo, pozostały grunt 
utrzymany w kulturze 
rolnej.

2,8300 ha, w 
tym: 
RVI-2,0100 ha,
ŁV-0,8200 ha.

310,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomości przeznaczone są na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 330 i 
332  położone w obrębie 0016 Straduń, 
oznaczone są  jako teren rolniczy /orny/. 
Na działkach znajdują się stanowiska 
archeologiczne, strefy ochrony lub 
obserwacji stanowisk. 



21 Wieś Straduń gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka  o nr 
ewidencyjnych 116/1, o 
pow. 1,0900 ha,  położona 
w obrębie 0016 Straduń, 
arkusz mapy 1, KW 
PO1T/00009851/0. Działka 
położona poza zwartą strefą 
zabudowy, w kompleksie 
lasów i gruntów rolnych. 
Znaczna część działki 
nieużytkowana rolniczo.

1,0900 ha, w 
tym: 
RVI-1,0900 ha.

110,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2025 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Trzcianka na obszarze wsi 
Straduń, uchwalonym przez Radę 
Miejską Trzcianki uchwałą Nr 
XVI/124/03  z dnia 4 grudnia 2003r. 
(Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2004r, 
Nr 3, poz 37),  działka 116/1 obręb 0016 
Straduń przeznaczona jest pod  
produkcję rolną. 

22 Wieś Straduń gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Część działki  o nr 
ewidencyjnych 204/5, o 
pow. 0,2700 ha,  położona 
w obrębie 0016 Straduń, 
arkusz mapy 2, KW 
PO1T/00009851/0. Działka 
położona poza zwartą strefą 
zabudowy, w kompleksie 
lasów i gruntów rolnych. 
Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka 204/5 
stanowi: RVI-0,2700 ha i 
Ls-0,3800 ha. Przedmiotem 
przetargu jest wyłącznie 
część działki oznaczona 
jako RVI, o powierzchni 
0,2700 ha. 

0,2700 ha, w 
tym: 
RVI-0,2700 ha.

30,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od  1 września 
2015 roku do dnia 
31 sierpnia 2021 
roku

Nieruchomość przeznaczona na roślinną 
produkcję rolniczą.

Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Trzcianka na obszarze wsi 
Straduń, uchwalonym przez Radę 
Miejską Trzcianki uchwałą Nr 
XVI/124/03  z dnia 4 grudnia 2003r. 
(Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2004r, 
Nr 3, poz 37),  działka 204/5 obręb 0016 
Straduń przeznaczona jest pod  
produkcję leśną. 



23 Wieś Teresin, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Część działki o nr  
ewidencyjnym  127, o pow. 
0,3100 ha, położona w 
obrębie 0018 Teresin, 
arkusz mapy 2, KW 10079.  
Działka położona przy rzece 
Trzcinicy,  aktualnie 
nieużytkowana.  Zgodnie z 
ewidencją gruntów część 
działki przeznaczona do 
dzierżawy  stanowi: PsIV-
0,2900 ha i PsV-0,0200 ha. 
Część działki stanowiąca las 
nie jest przedmiotem 
dzierżawy.  Ukształtowanie 
terenu pagórkowate. Dostęp 
do działki przez działkę 
gminną 129.

0,3100 ha, w 
tym: 
PsV-0,0200 ha,
PsIV-0,2900 
ha. 

70,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2021 roku.

Nieruchomość   przeznaczona jest   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka  127, 
położona  w obrębie 0018 Teresin, 
przewidziana jest  pod teren łąk. Działka 
znajduje się w obszarze stanowisk 
archeologicznych, strefie ochrony lub 
obserwacji stanowisk. 

24 Wieś Teresin, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o nr  ewidencyjnym 
97, o pow. 0,3000 ha, 
położona w obrębie 0018 
Teresin, arkusz mapy 2, 
KW 10079.   Działka 
położona przy rzece 
Trzcinicy.  Działka 
aktualnie nieużytkowana, w 
części porośnięta 
samosiewami drzew.  

0,3000 ha, w 
tym: 
ŁIV-0,3000 ha. 

70,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomość   przeznaczona jest   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka  97, 
położona  w obrębie 0018 Teresin, 
przewidziana jest  pod teren łąk. Działka 



Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka stanowi: 
ŁIV-0,3000 ha.  
Ukształtowanie terenu 
pagórkowate. Dostęp do 
działki drogą gruntową 
gminną, wyznaczoną 
ewidencyjnie, w terenie 
niewidoczną.

dany kwartał. znajduje się w obszarze stanowisk 
archeologicznych, strefie ochrony lub 
obserwacji stanowisk. 

25 Wieś Teresin, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o nr  ewidencyjnym 
4/3, o pow. 0,3200 ha, 
położona w obrębie 0018 
Teresin, arkusz mapy 1, 
KW PO1T/00010079/4.   
Działka położona poza 
strefą zabudowy, w 
kompleksie gruntów 
rolnych, pomiędzy wsiami 
Teresin i Biała.  Działka 
użytkowana rolniczo.  
Ukształtowanie terenu 
płaskie. Dostęp do działki 
drogą gruntową.

0,3200 ha, w 
tym: 
RIVb-0,0700 
ha,
RIVa-0,2500 
ha. 

70,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomość   przeznaczona jest   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka  4/3, 
położona  w obrębie 0018 Teresin, 
przewidziana jest  jako teren 
rolniczy/orny/. 

26 Wieś Wrząca, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o nr  ewidencyjnym 
112/4, o pow. 0,1600 ha, 
położona w obrębie 0019 
Wrząca, arkusz mapy 3, 

0,1600 ha, w 
tym: 
ŁIII-0,1600 ha. 

50,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomość   przeznaczona jest   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 



KW 10026.   Działka 
położona w strefie łąk 
nadnoteckich,  użytkowana 
rolniczo.  Ukształtowanie 
terenu płaskie. Dostęp do 
działki drogą gruntową.

roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 112/4, 
położona  w obrębie 0019 Wrząca, 
przewidziana jest  pod teren łąk. Działka 
znajduje się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. Na ww działce znajdują się 
udokumentowane złoża torfu.

27 Wieś Wrząca, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o nr  ewidencyjnym 
191, o pow. 1,4100 ha, 
położona w obrębie 0019 
Wrząca, arkusz mapy 4, 
KW 10026.   Działka 
położona w strefie łąk 
nadnoteckich,  użytkowana 
rolniczo.  Ukształtowanie 
terenu płaskie. Dostęp do 
działki drogą gruntową.

1,4100 ha, w 
tym: 
ŁIV-0,7800 ha,
ŁIII-0,6300 ha. 

340,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomość   przeznaczona jest   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 191, 
położona  w obrębie 0019 Wrząca, 
przewidziana jest  pod teren łąk. Działka 
znajduje się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. Na ww działce znajdują się 
udokumentowane złoża torfu.

28 Wieś Wrząca, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o nr  ewidencyjnym 
179, o pow. 0,5500 ha, 
położona w obrębie 0019 

0,5500 ha, w 
tym: 
ŁIII-0,5500 ha. 

160,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomość   przeznaczona jest   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        



Wrząca, arkusz mapy 4, 
KW 10026.   Działka 
położona w strefie łąk 
nadnoteckich,  użytkowana 
rolniczo.  Ukształtowanie 
terenu płaskie. Dostęp do 
działki drogą gruntową.

stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 179, 
położona  w obrębie 0019 Wrząca, 
przewidziana jest  pod teren łąk. Działka 
znajduje się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. Na ww działce znajdują się 
udokumentowane złoża torfu.

29 Wieś Wrząca, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działki o nr  ewidencyjnych 
94 i 95, o pow. łącznej 
2,4800 ha, położone w 
obrębie 0019 Wrząca, 
arkusz mapy 3, KW 10026.  
Działki położone w strefie 
łąk nadnoteckich,  
użytkowane rolniczo.  
Ukształtowanie terenu 
płaskie. Dostęp do działek 
drogą gruntową. Zgodnie z 
ewidencją gruntów działki 
stanowią: dz. 94: ŁIII-
1,4500 ha; dz. 95: ŁIII-
1,0300 ha.

2,4800 ha, w 
tym: 
ŁIII-2,4800 ha. 

690,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomości   przeznaczone są   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 94 i 
95, położone  w obrębie 0019 Wrząca, 
przewidziane są  pod teren łąk. Działki 
znajdują się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. Na ww działkach  znajdują 
się udokumentowane złoża torfu.



30 Wieś Wrząca, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. 
Działka o nr  ewidencyjnym 
43, o pow. 1,8000 ha, 
położona w obrębie 0019 
Wrząca, arkusz mapy 3, 
KW 10026.   Działka 
położona w strefie łąk 
nadnoteckich,  użytkowana 
rolniczo.  Ukształtowanie 
terenu płaskie. Dostęp do 
działki drogą gruntową.

1,8000 ha, w 
tym: 
ŁIII-1,5700 ha,
N-0,2300 ha. 

440,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomość   przeznaczona jest   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 43, 
położona  w obrębie 0019 Wrząca, 
przewidziana jest  pod teren łąk. Działka 
znajduje się w  granicach obszaru 
chronionego krajobrazu, w obszarze 
Natura  2000. Na ww działce znajdują się 
udokumentowane złoża torfu.

31 Miasto Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, 
0001 Trzcianka, arkusz 
mapy 8, KW 
PO1T/00009808/4. 
Kompleks działek o 
numerach  ewidencyjnych: 
269, 270, 271/1, 273 i 275  
o powierzchni łącznej 
14,5847 ha, położony 
pomiędzy ulicami Zielną, 
Lelewela a Reymonta.   
Zgodnie z  ewidencją 
gruntów działki  stanowią: 
dz. 269: RV-0,6754 ha, 
RVI-3,3880 ha; dz.270: 
PsIV-0,3240 ha, RV-0,4070 
ha, RVI-2,7938 ha; dz. 

14,5847 ha, w 
tym:
RVI-9,5211 ha, 
RV-2,8410 ha, 
PsIV- 0,6676 
ha, 
ŁV-0,2310 ha, 
ŁIV-1,2960 ha,
N-0,0280 ha. 

1.770,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2023 roku.

Nieruchomości   przeznaczone są   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek  nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 269, 
270, 271/1, 273 i 275 położone  w 
obrębie 0001 Trzcianka, przewidziane są 
pod teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i teren usług.



271/1: N-0,0280 ha, ŁV-
0,2310 ha, RV-1,1618 ha, 
ŁIV-1,2960 ha, RVI-1,8482 
ha; dz. 273: RV-0,2300 ha, 
RVI-1,4911 ha; dz. 275: 
PsIV-0,3436 ha, RV-0,3668 
ha.  Działki gruntu 
aktualnie nieużytkowane  
rolniczo.  Przez działki 
przebiega napowietrzna 
linia energetyczna.  Dojazd 
do działek gruntowym 
odcinkiem ulicy Zielnej lub 
Lelewela.  Ukształtowanie 
terenu  płaskie.

32 Miasto Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, 
0001 Trzcianka, arkusz 
mapy 11, KW 
PO1T/00009808/4 i 
KW12710. Działki o nr 
ewidencyjnych 514/2 i 511, 
o pow. łącznej 0,5882 ha, 
położone pomiędzy ulicą 27 
Stycznia a rzeką Trzcinicą, 
w  okolicach zabudowy 
mieszkaniowej i ogrodów 
przydomowych. Zgodnie z 
ewidencją gruntów działki 
stanowią: dz. 514/2: RV-
0,0720 ha; dz. 511: RV-
0,0720 ha, PsV-0,4442 ha. 

0,5882 ha, w 
tym:
RV-0,1440 ha, 
PsV- 0,4442 
ha. 

90,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2025 roku.

Nieruchomości   przeznaczone są   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych działek nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 514/2 i 
511, położone  w obrębie 0001 
Trzcianka, przewidziane są   pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Działka 514/2 znajduje się w granicach 
obszaru ochrony konserwatorskiej.



33 Miasto Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, 
0001 Trzcianka, arkusz 
mapy 11, KW 
PO1T/00009808/4. Działki 
o nr ewidencyjnych 4 
(część) i 5, o pow. łącznej 
5,3226 ha, położone 
pomiędzy jeziorem Logo a 
drogą powiatową Trzcianka 
– Straduń. Przedmiotem 
przetargu jest wyłącznie 
działka 5 i część działki 4. 
Część działki 4 o pow. 
1,1635 ha oznaczona jako 
Ls, nie podlega 
dzierżawie.  Zgodnie z 
ewidencją gruntów działki 
stanowią: dz. 4: RVI-0,3257 
ha, ŁVI-3,0204 ha; dz. 5: 
RVI-0,0784 ha i ŁV-1,8981 
ha.

5,3226 ha, w 
tym:
RVI-0,4041 ha,
ŁV-1,8981 ha,
ŁVI-3,0204 ha. 

600,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każdego 
roku, począwszy 
od dnia 1 stycznia 
roku następującego 
po podpisaniu 
umowy.

Roczna 
stawka 
czynszu 
płatna w 
ratach 
kwartalnych. 
Termin 
wnoszenia 
opłat: do 20 
dnia 
drugiego 
miesiąca 
kwartału za 
dany kwartał.

Od 1 września 2015 
roku do dnia 31 
sierpnia 2021 roku.

Nieruchomości   przeznaczone są   na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych   działek nie ma 
obowiązującego   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.        
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 11 lipca 2013 roku, działki 
położone  w obrębie 0001 Trzcianka:

 o nr ew.: 4 przewidziana jest pod 
teren zieleni innej, teren zieleni 
urządzonej, granica obszaru 
chronionego krajobrazu, obszar 
cyfrowej linii radiowej;

 o nr ew.: 5 przewidziana jest pod 
teren zieleni urządzonej, granica 
obszaru chronionego krajobrazu, 
obszar cyfrowej linii radiowej, 
teren szlaków turystycznych.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego została ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2011 r. 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 19 czerwca 2015 r. do 10 lipca 2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki 
oraz podaje do publicznej  wiadomości  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  www. bip.trzcianka.pl.  Natomiast  informację o wywieszeniu tego wykazu 
podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej „Tygodnik Notecki”, na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Biała, Biernatowo, 
Radolin, Runowo, Rychlik, Siedlisko, Stobno, Straduń, Teresin i Wrząca, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki: www.trzcianka.pl. 
Po upływie terminu wywieszenia ogłoszenia, nieruchomości zostaną wystawione do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  Termin, 
miejsce  i  warunki  przetargu  oraz  wyciąg  z  projektu  umowy dzierżawy  zostaną  podane  w  odrębnym ogłoszeniu.   Z  wybranym  w   wyniku 
przeprowadzonego przetargu dzierżawcą zostanie zawarta pisemna umowa dzierżawy.  Przedmiotowe nieruchomości zostaną wydzierżawione na okres 
oznaczony, wskazany 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 wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w  

http://www.trzcianka.pl/


zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy dzierżawy geodeta wykaże  
inną  powierzchnię,  niż  jest  to  oznaczone  w dokumentach  Starostwa Powiatowego.  Okazanie  punktów granicznych  nieruchomości  może  nastąpić  na 
życzenie i wyłączny koszt dzierżawcy. 

Informacje dot. dzierżawy nieruchomości rolnych można uzyskać pod nr tel. 67-352-73-43/67-352-73-46 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki,  
pokój nr 2 i 3 (Ewelina Pamuła i Agnieszka Ciemachowska).


