
załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 176/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia  7 września 2016 r.

ROL.6845.6.2016.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

NA OKRES NIEOZNACZONY 

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

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

Roczna cena 
wywoławcza 

stawki czynszu 
z tyt. dzierżawy 

i zasady
jej aktualizacji 

Terminy  
wnoszenia  

opłat

Termin za-
gospodaro-

wania nieru-
chomości

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

runków zagospodarowania przestrzennego  
gminy

1 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko  –  trzcianecki.  Działka  o  numerze  ewidencyj-
nym:  33, położona w obrębie 0013 Runowo, arkusz 
mapy  1,  KW  PO1T/00010027/5,  o  powierzchni 
0,2000 ha. Działka z  dostępem do drogi gruntowej, 
nieużytkowana  rolniczo,  porośnięta  kilkunastolet-
nim drzewostanem.  Działka   położona poza  strefą 
zwartej zabudowy wsi Runowo, niedaleko zabudo-
wań oznaczonych numerem 50. Teren nieogrodzo-
ny. Według ewidencji gruntów działka 33 stanowi: 
RVI-0,0900  ha  i  RIVb-0,1100  ha.  Ukształtowanie 
terenu płaskie. 

40,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nie- 
oznaczony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.
Dla  przedmiotowej  działki  nie  obowiązuje 
miejscowy  plan  zagospodarowania  prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą 
nr XILX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki  z 
dnia 11 lipca 2013 roku, działka 33 położona 
w obrębie 0013 Runowo, przeznaczona jest 
pod teren  lasów i  znajduje  się  w obszarze 
rozmieszczenia  urządzeń  wytwarzających 
energię ze źródeł odnawialnych.
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2 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr  ewidencyjnym  36, o 
pow. 0,2700 ha, położona w obrębie 0013 Runowo, 
arkusz mapy 1, KW PO1T/00010027/5. Zgodnie z 
ewidencją gruntów działka stanowi: RIVb-0,2300 ha 
i RVI-0,0400 ha.  Działka w kształcie trójkąta, poło-
żona poza strefą  zabudowy wsi Runowo. Działka 
posiada bezpośredni dostęp do drogi. Ukształtowa-
nie terenu płaskie.  Działka utrzymana w kulturze 
rolnej.  

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma obowią-
zującego   miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.  W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą  nr  XILX/324/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 
36, położona  w obrębie 0013 Runowo, prze-
widziana  jest   pod  teren  rolniczy  /orny/ i 
znajduje  się  w  obszarze  rozmieszczenia 
urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych.

3 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym 
87/4 o powierzchni  0,7500 ha,  położona w obrębie 
0013 Runowo, arkusz mapy 1, zapisana w KW 
PO1T/00010027/5. Działka  położona  poza strefą 
zwartej zabudowy wsi Runowo, przy zabudowa-
niach oznaczonych numerem 63.   Zgodnie z  ewi-
dencją gruntów działka stanowi: RIIIb-0,0100 ha, 
RIVa-0,0600 ha, RIVb-0,0600 ha, RV-0,5300 ha i 
PsIV-0,0900 ha. Działka utrzymana w kulturze rol-
nej, z dostępem do drogi gruntowej. 

130,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 87/4  obręb Ru-
nowo, przewidziana jest pod teren łąk  i 
znajduje się w obszarze rozmieszczenia 
urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych.
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4 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o numerze  ewidencyj-
nym:  111/2 o powierzchni 0,9400 ha,  położona w 
obrębie 0013 Runowo, arkusz mapy 1, zapisana w 
KW PO1T/00010027/5. Działka  położona poza 
strefą zwartej zabudowy wsi Runowo, przy zabudo-
waniach oznaczonych numerem 66A.  Zgodnie z  
ewidencją gruntów działka stanowi: RV-0,9400 ha.  
Działka  posiada bezpośredni dostęp do drogi.    
Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki  ko-
rzystny.  Działka utrzymana w kulturze rolnej.

140,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 111/2 obręb 
Runowo,  przewidziana jest  pod teren rolni-
czy /orny/ i znajduje się w obszarze roz-
mieszczenia urządzeń wytwarzających ener-
gię ze źródeł odnawialnych.

5 Wieś Runowo gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o numerze ewidencyj-
nym: 119/2 o powierzchni 0,7800 ha,  położona w 
obrębie 0013 Runowo, arkusz mapy 2, zapisana w 
KW PO1T/00010027/5. Działka  położona nieopo-
dal zwartej strefy zabudowy wsi Runowo, za zabu-
dowaniami  Runowo 30. Zgodnie z  ewidencją grun-
tów działka stanowi: RIVa-0,7800 ha.  Działka  po-
siada bezpośredni dostęp do drogi.  Ukształtowanie 
terenu  płaskie, kształt rozłogu korzystny.  Działka 
użytkowana rolniczo.

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

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

Od 1 grudnia  
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 119/2 obręb 
Runowo, przewidziana jest częściowo pod 
teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, 
w tym zarodowej i częściowo teren rolniczy  
/orny/. Działka znajduje się częściowo  w 
obszarze ochrony układu urbanistycznego i 
zabudowy zabytkowej, w obszarze wielo-
funkcyjnej zabudowy wiejskiej i w obszarze 
rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 
energię ze źródeł odnawialnych.
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6 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działki o numerach ewidencyj-
nych: 134/4 i 134/5  o powierzchni łącznej 0,1400 
ha,  położone w obrębie 0013 Runowo, arkusz mapy 
2, zapisane w KW PO1T/00010027/5. Działki  poło-
żone nieopodal strefy zwartej zabudowy wsi Runo-
wo, za zabudowaniami Runowo 24. Zgodnie z  ewi-
dencją gruntów działki stanowią: dz. 134/4: PsIV-
0,0300 ha; dz. 134/5: PsIV-0,1100 ha.  Działki  nie 
posiadają bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp 
do działek możliwy jest wyłącznie poprzez nieru-
chomości sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany 
jest we własnym zakresie uzyskać zgodę właścicieli  
nieruchomości sąsiadujących na przejazd do działek. 
Ukształtowanie płaskie, z lekkim skłonem w stronę 
rowu melioracyjnego. Teren ogrodzony, działki 
użytkowane rolniczo.

40,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

Dla przedmiotowych działek nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 134/4 obręb 
Runowo, przewidziana jest pod teren wielo-
funkcyjnej zabudowy wiejskiej, a działka 
134/5 pod teren zieleni innej. Działki znaj-
dują się w obszarze ochrony układu urbani-
stycznego i zabudowy zabytkowej. 

 
7 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-

sko – trzcianecki. Działka o numerze ewidencyj-
nym: 167/4  o powierzchni  0,0827 ha,  położona w 
obrębie 0013 Runowo, arkusz mapy 2, zapisana w 
KW PO1T/00010027/5. Działka  położona poza 
strefą zwartej zabudowy wsi Runowo, wśród grun-
tów ornych i łąk. Zgodnie z  ewidencją gruntów 
działka stanowi: RIVa-0,0827 ha.  Działka posiada 
bezpośredni dostęp do drogi. Ukształtowanie pła-
skie, działka utrzymana w kulturze rolnej.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 167/4 obręb 
Runowo, przewidziana jest pod teren rolni-
czy /orny/ i znajduje się w obszarze roz-
mieszczenia urządzeń wytwarzających ener-
gię ze źródeł odnawialnych.
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8 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym 
173 o powierzchni 2,2800 ha,  położona w obrębie 
0013 Runowo, arkusz mapy 2, zapisana w KW 
PO1T/00010027/5. Działka  położona poza  strefą 
zabudowy wsi Runowo, wśród gruntów ornych i łąk. 
Zgodnie z  ewidencją gruntów działka stanowi: ŁIII-
0,6400 ha, ŁV-0,3900 ha i RIVa-1,2500 ha. Działka 
posiada bezpośredni dostępu do drogi.  Działka 
utrzymana w kulturze rolnej. 

510,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia  
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą. 
W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 173 obręb Ru-
nowo, przeznaczona jest pod  łąk i znajduje 
się w obszarze rozmieszczenia urządzeń wy-
twarzających energię ze źródeł odnawial-
nych.

9 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 239, o 
pow. 1,0200 ha,  położona w obrębie 0013 Radolin, 
arkusz mapy 2, zapisana w  KW PO1T/00010027/5. 
Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: ŁIV-
1,0200 ha. Działka położona nieopodal strefy zabu-
dowy wsi Runowo, przy drodze powiatowej w kie-
runku Gajewa.  Działka  posiada bezpośredni dostę-
pu do drogi.  Działka utrzymana w kulturze rolnej.  
 

220,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

Dla przedmiotowej  działki nie ma obowią-
zującego   miejscowego planu zagospodaro-
wania  przestrzennego.  W studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą  nr  XILX/324/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 
239,  położona   w  obrębie  0013  Runowo, 
przewidziana jest   pod teren łąk i  znajduje 
się w obszarze rozmieszczenia urządzeń wy-
twarzających  energię  ze  źródeł  odnawial-
nych.
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10 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko-trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym  255/3, 
o pow. 3,2800 ha,  położona w  obrębie 0013 Runo-
wo,  arkusz  mapy  2,  zapisana  w  KW 
PO1T/00010027/5.  Działka   położona  poza  strefą 
zwartej  zabudowy wsi Runowo, przy zabudowie za-
grodowej Runowo 68. Zgodnie z ewidencją gruntów 
działka  stanowi:  RVI-0,4000  ha,  RV-1,8500  ha, 
ŁIV-1,0300 ha. Działka  nie posiada bezpośredniego 
dostępu do drogi.  Dostęp do działki możliwy jest 
wyłącznie  poprzez  nieruchomości  sąsiadujące. 
Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie 
uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadują-
cych na przejazd do działki.  Działka utrzymana w 
kulturze rolnej. 

530,00  zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia  
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.
Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązu-
jącego   miejscowego planu zagospodarowa-
nia  przestrzennego.  W  studium  uwarunko-
wań  i  kierunków  zagospodarowania  prze-
strzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą  nr  XILX/324/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 11 lipca 2013 roku, działka 
255/3  położona  w obrębie 0013 Runowo 
przeznaczona jest pod  teren rolniczy /orny/ i 
znajduje  się  w  obszarze  rozmieszczenia 
urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych.

11 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Kompleks działek o nr ewidencyj-
nych: 292, 293, 296 i 297, o powierzchni  łącznej 
1,1300  ha, położony w obrębie 0013 Runowo,  ar-
kusz mapy 2, zapisany w KW PO1T/00010027/5.  
Zgodnie z ewidencją gruntów działki stanowią: dz. 
292: ŁIV-0,3000 ha; dz. 293: ŁIV-0,2200 ha; dz. 
296: ŁIV-0,1000 ha, dz. 297: ŁIV-0,5100 ha.   
Działki użytkowane rolniczo. Pomiędzy działkami 
292 i 297 a 293 i 296 przebiega rów melioracyjny. 
Dostęp do działek drogą gruntową. Kompleks dzia-
łek położony poza strefą zabudowy wsi Runowo, 
wśród gruntów ornych i łąk.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działki 292, 293, 296 i 
297  obręb 0013 Runowo,  przewidziane są  
pod teren łąk i  znajdują się w obszarze roz-
mieszczenia urządzeń wytwarzających ener-
gię ze źródeł odnawialnych. 
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12 Wieś Runowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 420, o 
powierzchni  1,4200 ha. Zgodnie z ewidencją grun-
tów działka stanowi: RVI-1,3600 ha i ŁV-0,0600 ha. 
Działka  położona w obrębie 0013 Runowo,  arkusz 
mapy 3, zapisana w KW PO1T/00010027/5. Działka 
gruntu użytkowana rolniczo. Dostęp do działki dro-
gą gruntową. Działka położona poza strefą zabudo-
wy wsi Runowo, w kompleksie lasów i pól upraw-
nych, na granicy z gminą Czarnków, sołectwo Rado-
siew. 

150,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 420  obręb 
0013 Runowo, przewidziana jest pod teren 
rolniczy /orny/. 

13 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 126, o 
powierzchni  1,1600 ha. Zgodnie z ewidencją grun-
tów działka stanowi: ŁIV-1,1600 ha. Działka  poło-
żona w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 1, zapi-
sana w KW PO1T/00010023/7. W ww księdze wie-
czystej ustanowiona jest odpłatna służebność grun-
towa polegająca na prawie przejazdu i przechodu 
przez działkę oznaczoną nr 126 o pow. 1,1600 ha na 
rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 129 - po-
legająca na trwałym prawie przejazdu i przechodu 
przez działkę nr 126, pasem gruntu stanowiącym łuk 
o szerokości 7,7 m wzdłuż południowo-wschodniej 
granicy działki nr 126 z działką nr 129.  Teren pod-
mokły. Dostęp do działki drogą gruntową. Działka 
położona poza strefą zabudowy wsi Rychlik, wśród 
łąk i lasów.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 126 obręb 0017 
Rychlik, przewidziana jest pod teren łąk. 
Działka znajduje się w granicach udokumen-
towanych złóż torfu.  
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14 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 133, o 
powierzchni  1,0700 ha. Zgodnie z ewidencją grun-
tów działka stanowi: ŁIV-1,0700 ha.  Działka  poło-
żona w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 1, zapi-
sana w KW PO1T/00010023/7. Działka położona 
bezpośrednio przy rzece Bukówce, teren działki 
podmokły. Dostęp do działki możliwy jest wyłącz-
nie poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżaw-
ca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać 
zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na 
przejazd do działki.  Działka położona poza strefą 
zabudowy wsi Rychlik, wśród łąk i lasów.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 133  obręb 
0017 Rychlik, przewidziana jest pod teren  
łąk. Działka znajduje się w granicach udoku-
mentowanych złóż torfu.    

15 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 163/4, 
o powierzchni  0,2100 ha. Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka stanowi: RV-0,1700 ha i RVI-
0,0400 ha.  Działka  położona w obrębie 0017 Ry-
chlik,  arkusz mapy 1, zapisana w KW 
PO1T/00010023/7. Działka gruntu użytkowana rol-
niczo,  z bezpośrednim dostępem do drogi. Przez 
działkę przebiega jedna z dróg dojazdowych prowa-
dzących do posesji oznaczonej jako Rychlik 4. Dro-
ga nie jest wydzielona ewidencyjnie, brak również  
zapisów w księdze wieczystej o ustanowieniu słu-
żebności przejazdu i przechodu. Działka  położona 
poza strefą zwartej zabudowy wsi Rychlik, wśród 
łąk i gruntów ornych.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka  163/4 obręb 
0017 Rychlik, przewidziana jest pod teren 
rolniczy - orny.  Działka znajduje się w gra-
nicach obszaru rozmieszczenia urządzeń wy-
twarzających energię ze źródeł odnawial-
nych. 
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16 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Część działki o nr ewidencyjnym 
166, o powierzchni 1,0900 ha. Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka stanowi: RVI-1,0900 ha i Ls-
0,0900 ha. Przedmiotem dzierżawy jest wyłącznie 
część działki oznaczona jako RVI.  Działka  położo-
na w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 1, zapisa-
na w KW PO1T/00010023/7. Działka gruntu użyt-
kowana rolniczo. Działka z bezpośrednim dostępem 
do drogi, położona poza strefą zwartej zabudowy 
wsi Rychlik, wśród  gruntów ornych i lasów.

110,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka  166 obręb 
0017 Rychlik, przewidziana jest pod teren 
rolniczy /orny/ i teren wielofunkcyjnej zabu-
dowy wiejskiej, w tym zagrodowej. Działka 
znajduje się częściowo w obszarze rozmiesz-
czenia urządzeń wytwarzających energię ze 
źródeł odnawialnych. 

17 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym  
181/2, o powierzchni 0,5400 ha. Zgodnie z ewiden-
cją gruntów działka stanowi: ŁIV-0,2000 ha i ŁV-
0,3400 ha.  Działka  położona w obrębie 0017 Ry-
chlik,  arkusz mapy 2, zapisana w KW 
PO1T/00010023/7. Działka gruntu użytkowana rol-
niczo. Działka z bezpośrednim dostępem do drogi. 
Działka położona poza strefą zabudowy wsi Ry-
chlik, wśród łąk i gruntów ornych.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 181/2 obręb 
0017 Rychlik, przewidziana jest pod teren 
łąk. Działka znajduje się w granicach obsza-
ru udokumentowanych złóż torfu.   
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18 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym  201, 
o powierzchni 0,1500 ha. Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka stanowi: ŁIV-0,1500 ha.  Działka  
położona w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 2, 
zapisana w KW PO1T/00010023/7.  Działka z bez-
pośrednim dostępem do drogi. Działka położona 
poza strefą zabudowy wsi Rychlik, wśród łąk i grun-
tów ornych.

40,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 201 obręb 0017 
Rychlik, przewidziana jest pod teren łąk. 
Działka znajduje się w granicach obszaru 
udokumentowanych złóż torfu.   

19 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 215, o 
powierzchni 0,2800 ha. Zgodnie z ewidencją grun-
tów działka stanowi: RVI-0,2800 ha.  Działka  poło-
żona w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 2, zapi-
sana w KW PO1T/00010023/7. Działka gruntu nie-
użytkowana rolniczo, w części porośnięta samosie-
wami sosny, na usunięcie których wymagane jest 
uzyskanie zezwolenia. Działka z bezpośrednim do-
stępem do drogi asfaltowej. Działka położona po 
prawej stronie drogi wjazdowej do wsi Rychlik, bez-
pośrednio przed posesją oznaczoną Rychlik 88.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 215 obręb 0017 
Rychlik, w przeważającej części przewidzia-
na jest pod teren wielofunkcyjnej zabudowy 
wiejskiej, w tym zagrodowej, w pozostałej 
części stanowi teren rolniczy – orny.  
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20 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działki o nr ewidencyjnych 250 i 
251/3, o powierzchni łącznej 1,4200 ha. Zgodnie z 
ewidencją gruntów działki  stanowią: dz. 250: RV-
0,5000 ha, ŁIV-0,4400 ha i W-0,0300 ha; dz. 251/3: 
RV-0,2500 ha i RVI-0,2000 ha.  Działki  położone 
w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 2, zapisane w 
KW PO1T/00010023/7. Działki gruntu użytkowane 
rolniczo. Pomiędzy działką 250 a 251/3 przebiega 
rów melioracyjny. Działki z bezpośrednim dostępem 
do drogi, położone w  niedalekiej odległości od stre-
fy zabudowy wsi Rychlik.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomości przeznaczone na roślinną 
produkcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 250 i 251/3 ob-
ręb 0017 Rychlik,  przewidziane są   pod te-
ren rolniczy /orny/. Działki częściowo znaj-
dują  się w strefie  stanowisk archeologicz-
nych, ochrony lub obserwacji stanowisk. 

21 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 258, o 
powierzchni 0,8300 ha. Zgodnie z ewidencją grun-
tów działka  stanowi: ŁVI-0,8300 ha.  Działka  poło-
żona w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 2, zapi-
sana w KW PO1T/00010023/7. Działka gruntu użyt-
kowana rolniczo. Dostęp do działki możliwy jest 
wyłącznie poprzez nieruchomości sąsiadujące. 
Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie 
uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadują-
cych na przejazd do działki. Działka  położona w  
niedalekiej odległości od strefy zabudowy wsi Ry-
chlik, za zabudowaniami Rychlik 82 i 83.

90,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 258 obręb 0017 
Rychlik,  przewidziana jest pod teren łąk. 
Działka znajduje się w granicach udokumen-
towanych złóż torfu.  Działka częściowo 
znajduje  się w strefie  stanowisk archeolo-
gicznych, ochrony lub obserwacji stanowisk. 
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22 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 274/1, 
o powierzchni 1,6300 ha. Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka  stanowi: RV-0,1800 ha, RVI-
0,2800 ha, ŁV-0,4600 ha, N-0,6700 ha i W-0,0400 
ha.  Działka  położona w obrębie 0017 Rychlik,  ar-
kusz mapy 2, zapisana w KW PO1T/00010023/7. 
Działka gruntu użytkowana rolniczo. Dostęp do 
działki możliwy jest wyłącznie poprzez nierucho-
mości sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany jest 
we własnym zakresie uzyskać zgodę właścicieli  
nieruchomości sąsiadujących na przejazd do działki. 
Działka  położona w  niedalekiej odległości od stre-
fy zabudowy wsi Rychlik, za zabudowaniami Ry-
chlik 79.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 274/1 obręb 
0017 Rychlik,  przewidziana jest pod teren 
łąk oraz teren rolniczy /orny/. Działka znaj-
duje się w granicach udokumentowanych 
złóż torfu.  

23 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Część działki o nr ewidencyjnym 
290, o powierzchni 1,8300 ha. Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka  stanowi: RV-0,1700 ha, RVI-
0,2700 ha, ŁIV-0,5900 ha, ŁV-0,4800 ha, ŁVI-
0,0100 ha, dr – 0,0800 ha i  N-0,3100 ha.  Działka  
położona w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 2, 
zapisana w KW PO1T/00010023/7. Z przedmiotu 
dzierżawy wyłączona jest część działki oznaczona 
jako dr, położona w północnej części działki.  Dział-
ka  położona w znacznej odległości od strefy zabu-
dowy wsi Rychlik, wśród łąk i lasów.

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

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 290 obręb 0017 
Rychlik,  przewidziana jest pod teren łąk 
oraz teren rolniczy /orny/. Działka znajduje 
się w granicach udokumentowanych złóż 
torfu.  
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24 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 294/1, 
o powierzchni 0,9400 ha. Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka  stanowi: RV-0,9400 ha.  Działka  
położona w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 2, 
zapisana w KW PO1T/00010023/7. Działka z bez-
pośrednim dostępem do drogi,  położona w niedale-
kiej  odległości od strefy zabudowy wsi Rychlik, 
niedaleko zabudowań Rychlik 73.

140,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 294/1 obręb 
0017 Rychlik,  przewidziana jest częściowo 
po teren wielofunkcyjnej zabudowy wiej-
skiej, w tym zagrodowej, a częściowo pod 
teren rolniczy /orny/. 

25 Wieś Rychlik, gmina Trzcianka, powiat czarnkow-
sko – trzcianecki. Działka o nr ewidencyjnym 385, o 
powierzchni 1,1900 ha. Zgodnie z ewidencją grun-
tów działka  stanowi: RV-0,1700 ha, RVI-0,5800 ha, 
ŁV-0,4000 ha i ŁVI-0,0400 ha.  Działka  położona 
w obrębie 0017 Rychlik,  arkusz mapy 2, zapisana w 
KW PO1T/00010023/7. Działka gruntu użytkowana 
rolniczo. Dostęp do działki możliwy jest wyłącznie 
poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać 
zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na 
przejazd do działki. Działka  położona w  niedale-
kiej odległości od strefy zabudowy wsi Rychlik, za 
zabudowaniami Rychlik 68.

150,00 zł
Opłatę z tytułu 
czynszu dzier-
żawnego pod-
wyższa się o 
3% z dniem 1 
stycznia każde-
go roku, po-
cząwszy od 
dnia 1 stycznia 
roku następują-
cego po podpi-
saniu umowy.

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

Od 1 grudnia 
2016 r. na 
czas nieozna-
czony.

Nieruchomość przeznaczona na roślinną pro-
dukcję rolniczą.

W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 11 lipca 2013r., działka 385 obręb 0017 
Rychlik,  przewidziana jest pod teren łąk 
oraz teren rolniczy /orny/. Działka znajduje 
się w granicach udokumentowanych złóż 
torfu.  

Minimalną wysokość opłat za dzierżawę określa Zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2011 r. Przedmiotowe nieruchomości zostaną 
wydzierżawione na okres nieoznaczony, począwszy od daty wskazanej w ogłoszeniu, z przeznaczeniem na roślinną produkcję rolniczą.  Nieruchomości 
wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali, a dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec wy-
dzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, je-
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żeli po podpisaniu umowy dzierżawy geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punk-
tów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj.  od dnia 
9 września 2016 r. do 30 września 2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www. bip.trzcianka.pl. Natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie  
lokalnej  „Tygodnik  Notecki”,  na  tablicy  ogłoszeń  w sołectwach  Runowo i  Rychlik,  a  także  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki:  
www.trzcianka.pl. Informacje dot. dzierżawy nieruchomości rolnych można uzyskać pod nr tel. 67-352-73-43/67-352-73-46 lub w siedzibie Urzędu Miej-
skiego Trzcianki, pokój nr 2 i 3 (Ewelina Pamuła i Agnieszka Ciemachowska). Mapy działek dostępne są na stronie: http://trzcianka.e-mapa.net/
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