
                                                                                                                                           Załącznik
                                                                                                                                                                                          do Zarządzenia Nr 194/15

                                                                                                                                                                                     Burmistrza Trzcianki 
ROL.6845.1.2015.AC                                                                                                                                                               z dnia 13 października 2015r.

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art.  38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.,  poz.  518 ze zm.)  oraz na podstawie 
Zarządzenia  Burmistrza  Trzcianki  Nr  74/11  z  dnia  25  lipca  2011r.  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania,  wydzierżawiania
i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych

stanowiących własność Gminy Trzcianka

Lp.
Opis, położenie, powierzchnia i  
oznaczenie nieruchomości wg 

księgi wieczystej

Roczna cena 
wywoławcza 

stawki czynszu 
z tyt. dzierżawy 

i zasady
jej aktualizacji  

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Min. 
postąpienie

Termin i 
miejsce 
przetargu

Kwota 
wadium i 
termin 
wniesienia

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 użytkowana  rolniczo.  

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 

Od dnia 
obowiązywania  
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.00 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

34,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



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

po podpisaniu 
umowy.

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 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.

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.

Od dnia 
obowiązywania  
umowy do dnia 31 
sierpnia 2023 
roku.

Nieruchomość przeznaczona 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/. 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.05 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

174,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

3 Wieś Radolin, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Kompleks działek o 
numerach ewidencyjnych:  
129/6, 134/3, 134/4 i 135, 
położony w obrębie 0011 
Radolin, arkusz mapy 3, KW 

190,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się 
o 3% z dniem 1 
stycznia 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość przeznaczona na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego.        W studium 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.10 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 

38,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



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.

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

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.   

Miejskim 
Trzcianki

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 
nieużytkowana rolniczo. Dojazd 
do działki drogą gruntową. 

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.15 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

8,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



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.

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.

Od dnia 
obowiązywania  
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomości przeznaczone są 
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.  

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.20 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

14,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

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,w tym: RIIIb-0,3379 ha. 
Działka  położona blisko strefy 
zabudowy wsi Runowo.  
Działka gruntu użytkowana 

100,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się 
o 3% z dniem 1 
stycznia 
każdego roku, 
począwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.25 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

20,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



rolniczo, utrzymana w kulturze 
rolnej. Teren nieogrodzony. 
Działka z bezpośrednim 
dostępem do drogi. 
Ukształtowanie terenu płaskie. 

następującego 
po podpisaniu 
umowy.

XILX/324/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  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 Rychlik,  gmina 
Trzcianka, powiat czarnkowsko 
– trzcianecki. Działka  o nr 
ewidencyjnym 223/8   położona 
w obrębie 0017 Rychlik, arkusz 
mapy 2, KW PO1T/00010023/7, 
o powierzchni 0,0935 ha, w 
tym: RVI-0,0935 ha.  
Nieruchomość położona za 
zabudowaniami  zagrody 
oznaczonej numerem Rychlik 
89, w kompleksie gruntów 
rolnych. Działka użytkowana 
rolniczo, z bezpośrednim 
dostępem do drogi gruntowej. 

10,00 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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomości  przeznaczone 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 223/8  położona w 
obrębie 0017 Rychlik, 
oznaczona jest jako teren 
rolniczy /orny/.

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.20 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

2,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

8 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 

260,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się 
o 3% z dniem 1 
stycznia 

Od dnia 
obowiązywania  
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość  przeznaczona na 
roślinną produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych  działek nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego.        W studium 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.35 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 

52,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



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

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

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.   

Miejskim 
Trzcianki

9 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,w tym:
RVI-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. 

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.

Od dnia 
obowiązywania  
umowy 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, 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.40 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

12,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



oznaczona jest jako teren 
rolniczy /orny/. Działka znajduje 
się w  granicach obszaru 
rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię ze 
źródeł odnawialnych.  

10 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,   w tym: 
RV-1,8500 ha, W-0,0200 ha. 
Nieruchomość  położona przy 
stacji uzdatniania wody w 
Siedlisku.  Działka  użytkowana 
rolniczo, z bezpośrednim 
dostępem do drogi publicznej.   
Ukształtowanie terenu  płaskie. 

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

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

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.45 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

52,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

11 Wieś Siedlisko, gmina 
Trzcianka, powiat czarnkowsko 
– trzcianecki. Działka o nr 
ewidencyjnym 224/2, o pow. 
0,1900 ha,  w tym:  PsIV-
0,1900ha, położona w obrębie 
0014 Siedlisko, arkusz mapy 1, 
KW PO1T/00009850/3. Działka 
położona bezpośrednio przed 
zwartą strefą zabudowy wsi 

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

Od dnia 
obowiązywania  
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.50 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

8,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



Siedlisko, po prawej stronie 
drogi asfaltowej (wjazd od 
strony Trzcianki). Działka 
użytkowana rolniczo, teren 
płaski, z dostępem do drogi.

roku 
następującego 
po podpisaniu 
umowy.

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.

12 Wieś Siedlisko, gmina 
Trzcianka, powiat czarnkowsko-
trzcianecki. Działka o nr 
ewidencyjnym  71, o pow. 
0,4800 ha, w tym: RV-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 gruntów rolnych, 
przy drodze wyjazdowej z 
Siedliska do Rychlika.
Działka użytkowana rolniczo, 
teren płaski, z dostępem do 
drogi.   
 

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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  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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 9.55 
sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

14,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



archeologicznych, strefy 
ochrony lub obserwacji 
stanowisk.

13 Wieś Stobno, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Kompleks działek o 
numerach: 309, 310, 311 i 313  
o powierzchni łącznej 8,0500 
ha, w tym:  ŁIII-6,5200 ha, ŁIV-
0,4700 ha, N-1,0600 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.  

1910,00 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.

Od dnia 
obowiązywania  
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomości  przeznaczone 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.

20,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.00 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

382,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

14 Wieś Stobno, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze 
ewidencyjnym 318/1, o pow. 
1,8400 ha, pow tym:  ŁIII-
1,8400 ha, położona w obrębie 

520,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się 
o 3% z dniem 1 

Od dnia 
obowiązywania  
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest na roślinną produkcję 
rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.05 sala 
sesyjna w  

104,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



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.

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

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.

Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

15 Wieś Stobno, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze 
ewidencyjnym 365, o pow. 
1,7200 ha, w tym: 
ŁIII-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 terenu płaskie.

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 

Od dnia 
obowiązywania  
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.10 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

96,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



umowy. roku, działka 365  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. 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 rolnej.  Ukształtowanie 

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2021 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest  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. 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.15 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

110,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



terenu płaskie. 
17 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,w tym: ŁIII-4,9300 ha, ŁVI-
0,3300 ha, dr-0,0600 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.

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2022 
roku. 

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   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.  

20,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.20 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

282,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

18 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 

240,00 zł 
Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się 
o 3% z dniem 1 
stycznia 

Od dnia 
obowiązywania  
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   na roślinną produkcję 
rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.25 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 

48,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



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

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

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  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. 

Miejskim 
Trzcianki

19 Wieś Straduń gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działki  o nr 
ewidencyjnych 330 i 332, o 
pow. łącznej 2,8300 ha, w tym: 
RVI-2,0100 ha, ŁV-0,8200 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 Gintorowo.  Część działki 
332 nieużytkowana rolniczo, 
pozostały grunt utrzymany w 
kulturze rolnej.

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.30 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

62,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



stanowisk. 

20 Wieś Straduń gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka  o nr 
ewidencyjnych 116/1, o pow. 
1,0900 ha, w tym: 
RVI-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.

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   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. 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.35 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

22,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

21 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 

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 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2021 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.40 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

6,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



działki oznaczona jako RVI, o 
powierzchni 0,2700 ha. 

umowy. 0016 Straduń przeznaczona jest 
pod  produkcję leśną.

22 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.

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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.

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.45 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

14,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

23 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 

70,00 zł

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

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.50 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

14,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



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

dnia 1 stycznia 
roku 
następującego 
po podpisaniu 
umowy.

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

24 Wieś Teresin, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o nr  
ewidencyjnym  4/3, o pow. 
0,3200 ha, w tym: RIVb-0,0700 
ha, RIVa-0,2500 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.

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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/. 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
10.55 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

14,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

25 Wieś Wrząca, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o nr  

50,00 zł

Opłatę z tytułu 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   na roślinną produkcję 
rolniczą.

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 

10,00 zł 
płatne do 
10 



ewidencyjnym  112/4, o pow. 
0,1600 ha, w tym:  ŁIII-0,1600 
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.

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

sierpnia 2025 
roku. 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 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.

Godz. 
11.00 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

listopada 
2015r.

26 Wieś Wrząca, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o nr  
ewidencyjnym  191, o pow. 
1,4100 ha, w tym: ŁIV-0,7800 
ha, ŁIII-0,6300 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.

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 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
11.05 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

68,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



umowy. 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.

27 Wieś Wrząca, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o nr  
ewidencyjnym  179, o pow. 
0,5500 ha, w tym: ŁIII-0,5500 
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.

160,00 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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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 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.

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
11.10 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

32,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

28 Wieś Wrząca, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działki o nr  

690,00 zł

Opłatę z tytułu 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   na roślinną produkcję 
rolniczą.

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 

138,00 zł 
płatne do 
10 



ewidencyjnych  94 i 95, o pow. 
łącznej 2,4800 ha,w tym:  ŁIII-
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.

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

sierpnia 2025 
roku. 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.

Godz. 
11.15 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

listopada 
2015r.

29 Wieś Wrząca, gmina Trzcianka, 
powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o nr  
ewidencyjnym  43, o pow. 
1,8000 ha, w tym:  ŁIII-1,5700 
ha, N-0,2300 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.

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 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy 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 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
11.20 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

88,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



umowy. 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.

30 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, 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, 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. 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 

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2023 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   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.

20,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
11.25 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

354,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



działki przebiega napowietrzna 
linia energetyczna.  Dojazd do 
działek gruntowym odcinkiem 
ulicy Zielnej lub Lelewela.  
Ukształtowanie terenu  płaskie.

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

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.

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2025 
roku.

Nieruchomość   przeznaczona 
jest   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.

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
11.30 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 
Miejskim 
Trzcianki

18,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.

32 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,  w tym:
RVI-0,4041 ha, ŁV-1,8981 ha,

600,00 zł

Opłatę z tytułu 
czynszu 
dzierżawnego 
podwyższa się 
o 3% z dniem 1 

Od dnia 
obowiązywania 
umowy do dnia 31 
sierpnia 2021 
roku.

Nieruchomości   przeznaczone 
są   na roślinną produkcję 
rolniczą.

Dla przedmiotowych   działek 
nie ma obowiązującego   
miejscowego planu 

10,00 zł 18 
listopada 
2015r. 
Godz. 
11.35 sala 
sesyjna w  
Urzędzie 

120,00 zł 
płatne do 
10 
listopada 
2015r.



ŁVI-3,0204 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.

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

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.

Miejskim 
Trzcianki

  
Uwaga!

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów biorących udział w przetargu, jak również na sam przebieg przetargu 
licytacji celem wywołania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości po cenie wywoławczej,  
Burmistrz informuje, że każda ujawniona – próba wpływania na przebieg przetargu będzie zgłaszana organom ścigania. 
Zgodnie bowiem z art 305 Kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 



wchodzi  w  porozumienie  z  inną  osobą  działając  na  szkodę  właściciela  mienia  albo  osoby  lub  instytucji,  na  rzecz  której  przetarg  jest  
dokonywany,  podlega  karze  pozbawienia  wolności  do  lat  3.  Tej  samej  karze  podlega,  kto  w  związku  z  publicznym  przetargiem 
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo 
wchodzi  w  porozumienie  z  inną  osobą,  działając  na  szkodę  właściciela  mienia  albo  osoby  lub  instytucji,  na  rzecz  której  przetarg  jest  
dokonywany. 

Nieruchomości  wydzierżawiane  są  na  podstawie  danych  z  ewidencji  gruntów  i  budynków,  a  Dzierżawca  nie  będzie  występował  z  żadnymi 
roszczeniami  wobec Gminy Trzcianka  z  tytułu  ewentualnej  niezgodności  w zakresie  rodzaju  użytków oraz  ewentualnej  różnicy w powierzchni 
dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po przetargu  geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy. 

Nieruchomości  stanowiące  przedmiot  przetargu  nie  są  obciążone  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w  ich 
rozporządzeniu.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby,  które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wadium może być wnoszone w  pieniądzu, 
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, lub na rachunek bankowy: Nr 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 w PEKAO SA 
O/Trzcianka (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wniesione wadium przez uczestnika 
przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone 
niezwłocznie, w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Osoby zakwalifikowane uczestniczą w przetargu osobiście  lub  przez pełnomocnika (wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone przez 
notariusza). Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości oraz dowód zapłaty  
wadium. 

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z  podaniem  przyczyny. 

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 30 dni.

Wyciąg z projektu umowy

„Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wznosić na dzierżawionych gruntach budynków i dokonywać trwałych nasadzeń.
Dzierżawca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu dzierżawy według wszelkich zasad racjonalnej gospodarki rolnej, a w szczególności:



1/ uprawiać i użytkować grunty utrzymując je w odpowiedniej kulturze,
2/ dokonywać konserwacji szczegółowych oraz półpodstawowych urządzeń
melioracyjnych istniejących na dzierżawionej nieruchomości,
3/  nie  niszczyć  oraz  nie  wycinać  drzew  i  krzewów;  usunięcie  drzew

i krzewów może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Wydzierżawiającego oraz decyzji na usunięcie drzew i krzewów wydanej zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

Dzierżawca oświadcza, że znane mu są ograniczenia w używaniu przedmiotu umowy, wynikające z przepisów o ochronie gruntów oraz przepisów 
o ochronie środowiska i będzie używał przedmiotu dzierżawy stosownie do tych ograniczeń.
Dzierżawca nie ma prawa poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego.
Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykonywania postanowień Umowy, w szczególności wykorzystywania gruntu w sposób, o którym mowa w 
ust. 2.
W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące przed zakończeniem okresu umowy dzierżawy zostanie sporządzony przez strony protokół zdawczo-
odbiorczy  potwierdzający  korzystanie  z  dzierżawionego  gruntu  w  sposób  określony  w ust.  2.  W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości 
Dzierżawca jest zobowiązany do przywrócenia gruntu do stanu zgodnego z ust. 2.
Dzierżawca ma obowiązek zawiadomić Wydzierżawiającego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyłane pod 
dotychczasowy adres pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
W razie śmierci Dzierżawcy, Wydzierżawiający zobowiązuje się umożliwić prowadzenie przedmiotu dzierżawy przez pełnoletnie osoby bliskie, 
jeżeli w ciągu 30 dni od śmierci Dzierżawcy zgłoszą one taką możliwość.

 
 Czynsz za dzierżawę gruntu za okres krótszy niż jeden rok będzie naliczany proporcjonalnie do czasu jej trwania.
 Czynsz roczny płatny będzie kwartalnie, w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału /luty, maj, sierpień, listopad/ za dany kwartał, w 

kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Trzcianki w PEKAO S.A. O/Trzcianka Nr 80 1240 3741 1111 
0000 4456 5279, przy czym za dzień dokonania płatności ustala się dzień uznania rachunku Wydzierżawiającego.

 Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia, oprócz czynszu, podatków i innych opłat związanych z gruntem, w tym w szczególności składek 
do spółek wodnych.

 Dzierżawca nie może potrącać z czynszu dzierżawnego żadnych kwot z tytułu roszczeń wobec Gminy Trzcianka.

W razie zwłoki z zapłatą czynszu w terminie określonym w § 4 ust.  9, Wydzierżawiający może pisemnie udzielić Dzierżawcy dodatkowego
1-miesięcznego terminu na dokonanie zaległych płatności wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku upływu tego terminu, Wydzierżawiający 
będzie miał prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Umowa dzierżawy może  być  wypowiedziana  przez  Wydzierżawiającego przed upływem terminu,  na  który została  zawarta  w wypadku,  gdy 
nieruchomość jest niezbędna na cele  inwestycji  gminnych.  Rozliczenie między dzierżawcą,  a Wydzierżawiającym w tym wypadku nastąpi  w 
sposób określony w ust. 4.



Rozwiązanie umowy dzierżawy w wypadku określonym w ust. 2, następuje po uprzednim jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia.
Za zasiewy, uprawy i plony, jeżeli dzierżawca nie mógł ich na skutek rozwiązania umowy dzierżawy zebrać i sprzątnąć - przysługuje zwrot ich 
równowartości. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wartości pożytków, po potrąceniu przewidzianych kosztów ich uzyskania.
Umowa dzierżawy może być rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta przez Dzierżawcę, za pisemnym trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem dokonanym przez Dzierżawcę ze skutkiem na dzień 31 sierpnia danego roku. Postanowienie ust. 4 nie znajduje w tym wypadku  
zastosowania.
Jeżeli  dzierżawca  nie  dotrzymuje  warunków  Umowy,  Wydzierżawiający  może  rozwiązać  umowę  w  każdym  czasie  bez  wypowiedzenia. 
Postanowienie ust. 4 nie znajduje w tym wypadku zastosowania.
Z chwilą wygaśnięcia umowy, jak również jej rozwiązania, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić grunty w takim stanie zagospodarowania co do  
upraw, zasiewów itp. w jakim grunty te powinny się znajdować przy prowadzeniu prawidłowej gospodarki.
W razie korzystania przez Dzierżawcę z gruntu w sposób niezgodny niż określony w § 3 ust. 2 umowy, Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać 
umowę bez wypowiedzenia i żądać przywrócenia gruntu do stanu zgodnego z § 3 ust. 2 lub żądać odpowiedniego odszkodowania”.

Jeżeli  osoba  ustalona  jako  dzierżawca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  podanym  w  zawiadomieniu  o 
wygranym przetargu – organizator przetargu odstępuje od zawarcia umowy,    a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres od  13 października  2015r. do 18 listopada 2015r. na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki, na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach na których położone są poszczególne nieruchomości oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki www.trzcianka.pl  .   

Informacje dotyczące dzierżawy przedmiotowych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr tel.  67-352-73-46 (Agnieszka Ciemachowska), 
67-352-73-43 (Ewelina Pamuła)  lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 2.

                                                                                                                                                                     

http://www.bip.trzcianka.pl/
http://www.trzcianka.pl/

