
ZARZĄDZENIE 237/2017 

BURMISTRZA PONIECA 

 z dnia 8 września 2017 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

położonych na terenie gminy Poniec przeznaczonych do dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym. 

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz  art. 35 ust 1 i 2, ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 

ze zmianami), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym , stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, 

o którym mowa w § 1 oraz zamieścić informację o wywieszeniu wykazu na stronie 

internetowej gminy Poniec oraz w gazecie lokalnej. 

 

§ 3. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         

Burmistrz Ponieca  

        /-/ Jacek Widyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 237/2017 

Burmistrza Ponieca 

z dnia 8 września 2017  r.  

BURMISTRZ PONIECA 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym jako działki przeznaczone pod tereny rolne 

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES  21 DNI 

Od 8 września 2017 r.  do 28 września 2017 r. 

 
Lp. Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Nr księgi 

wieczystej 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania oraz opis 

nieruchomości 

Wysokość 

rocznego 

czynszu  

w zł 

Termin 

uiszczenia 

czynszu 

do dnia 

1. Dzięczyna 

 

 

147/2 0.1425 30389 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

85,50 

 

 

do 15 maja 

każdego roku 

2. Poniec 672 0.1103 PO1Y/00031924/9 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

66,18 do 15 maja 

każdego roku 

3. Śmiłowo 149 0.1300 PO1Y/00023271/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (ŁIV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

58,50 do 15 maja 

każdego roku 



4. Bączylas 60 0.0300 PO1Y/00022454/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

33,00 do 15 maja 

każdego roku 

5. Poniec 60 0.1500 9345 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne.  

90,00 do 15 maja 

każdego roku 

6. Waszkowo 159 0.1300 PO1Y/00022450/9 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (K) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

130,00 do 15 maja 

każdego roku 

 

7. 

 

Poniec Cz. 434 0.0800 PO1Y/00022462/6 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (B) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

48,00 do 15 maja 

każdego roku 

 

8. 

Grodzisko 62 0.0300 PO1Y/00022443/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

33,00 do 15 maja 

każdego roku 



9. 

 

Poniec 449/2 0.2500 PO1Y/00031927/0 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (N) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działka znajduje się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

121,82 do 15 maja 

każdego roku 

10. Szurkowo 210/13 

210/14 

Cz. 210/11 

Cz. 210/6 

0.5987 PO1Y/00022460/2 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIVa, ŁIV, PsIV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

466,70 do 15 maja 

każdego roku 

11. Grodzisko 64 0.0300 PO1Y/00022443/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

33,00 do 15 maja 

każdego roku 

12. Grodzisko 68 0.0500 PO1Y/00022443/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

55,00 do 15 maja 

każdego roku 

13. Grodzisko 65 

 

0.0300  PO1Y/00022443/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

33,00 do 15 maja 

każdego roku 



14. Grodzisko 66 0.0100 PO1Y/00022443/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

11,00 do 15 maja 

każdego roku 

15. Grodzisko 67 0.0100 PO1Y/00022443/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

11,00 do 15 maja 

każdego roku 

16. Grodzisko 63 0.0200 PO1Y/00022443/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

22,00 do 15 maja 

każdego roku 

17. Sarbinowo 59 0.1237 PO1Y/00026583/8 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RVIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej z usługami 

towarzyszącymi. Przeznaczenie 

dzierżawy – uprawy rolne.  

123,70 do 15 maja 

każdego roku 

18. Janiszewo 86/1 0.2400 PO1Y/00041666/5 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (ŁVI) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

48,00 do 15 maja 

każdego roku 



19. Waszkowo 58/9 0.1497 PO1Y/00029795/8 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIVa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej z usługami 

towarzyszącymi. Przeznaczenie 

dzierżawy – uprawy rolne. 

149,70 do 15 maja 

każdego roku 

20. Bączylas Cz. 183 0.2500 PO1Y/00026581/4 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (ŁVI) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

50,00 do 15 maja 

każdego roku 

21. Janiszewo 310/10 0.1522 PO1Y/00023542/8 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (PsIV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

68,49 do 15 maja 

każdego roku 

22. Janiszewo 310/7 0.1694 PO1Y/00023542/8 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIVa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej wraz                       

z usługami towarzyszącymi. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

169,40 do 15 maja 

każdego roku 

23. Janiszewo 310/8 0.1687 PO1Y/00023542/8 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIVa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej z usługami 

towarzyszącymi. Przeznaczenie 

dzierżawy – uprawy rolne. 

168,70 do 15 maja 

każdego roku 



24. Janiszewo 310/9 0.1680 PO1Y/00023542/8 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIVa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej z usługami 

towarzyszącymi. Przeznaczenie 

dzierżawy – uprawy rolne.  

168,00 do 15 maja 

każdego roku 

25. Grodzisko 110/1 0.3411 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

375,21 do 15 maja 

każdego roku 

26. Łęka Wielka Cz. 405/2 0.0900 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (Br - RIVa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

90,00 do 15 maja 

każdego roku 

27. Łęka Wielka 405/3 0.4723 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (Br - RIVa) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

472,30 do 15 maja 

każdego roku 

28. Łęka Wielka 405/4 0.1911 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

191,10 do 15 maja 

każdego roku 



29. Łęka Wielka 405/5 0.1009 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne. 

100,90 do 15 maja 

każdego roku 

30. Łęka Wielka 405/6 0.1087 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a).  W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne. 

108,70 do 15 maja 

każdego roku 

31 Łęka Wielka 405/7 0.0481 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne.  

 

48,10 do 15 maja 

każdego roku 

32. Łęka Wielka 405/8 0.0482 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne.  

48,20 do 15 maja 

każdego roku 

33. Łęka Wielka 405/9 0.1092 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a).  W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne. 

109,20 do 15 maja 

każdego roku 



34. Łęka Wielka 405/10 0.0469 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne.  

46,90 do 15 maja 

każdego roku 

35. Łęka Wielka 405/11 0.0567 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne.  

56,70 do 15 maja 

każdego roku 

36. Łęka Wielka 405/12 0.0797 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne.  

79,70 do 15 maja 

każdego roku 

37. Łęka Wielka 405/13 0.1585 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne.  

158,50 do 15 maja 

każdego roku 

38. Łęka Wielka 405/14 0.0958 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIV a). W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XXXIV/253/2010 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 05.02.2010 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

rolnicze. Przeznaczenie dzierżawy – 

uprawy rolne.  

95,80 do 15 maja 

każdego roku 



39. Rokosowo 125/2 0.5571 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIII a) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

612,81 do 15 maja 

każdego roku 

40. Rokosowo 226/1 0.1629 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIII b) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

179,19 do 15 maja 

każdego roku 

41. Rokosowo 226/2 0.0309 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIII b) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

33,99 do 15 maja 

każdego roku 

42. Łęka Mała 119/1 0.0513 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

56,43 do 15 maja 

każdego roku 

43. Łęka Mała 119/2 0.0434 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne.   

47,74 do 15 maja 

każdego roku 



44. Łęka Mała 119/6 0.0351 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

38,61 do 15 maja 

każdego roku 

45. Łęka Mała 119/7 0.0245 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

26,95 do 15 maja 

każdego roku 

46. Łęka Mała 119/8 0.0402 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

44,22 do 15 maja 

każdego roku 

47. Łęka Mała 119/9 0.0315 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

34,65 do 15 maja 

każdego roku 

48. Łęka Mała 119/10 0.0312 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

34,32 do 15 maja 

każdego roku 



49. Łęka Mała 119/14 0.0424 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

46,64 do 15 maja 

każdego roku 

50. Łęka Mała 119/15 0.0316 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

34,76 do 15 maja 

każdego roku 

51. Łęka Mała 119/17 0.0126 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

13,86 do 15 maja 

każdego roku 

52. Łęka Mała 119/24 0.0324 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

35,64 do 15 maja 

każdego roku 

53. Łęka Mała 121/4 0.0678 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb). Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr 

XIV/108/2016 z dnia 31.03.2016 r. 

działka przeznacozna pod tereny 

komunikacji publicznej.  Przeznaczenie 

dzierżawy – uprawy rolne.  

74,58 do 15 maja 

każdego roku 



54. Łęka Mała 123/1 0.0745 PO1Y/00026728/7 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RIIIb). Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr 

XIV/108/2016 z dnia 31.03.2016 r. 

działka przeznaczona pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  Przeznaczenie 

dzierżawy – uprawy rolne 

81,95 do 15 maja 

każdego roku 

55. Śmiłowo  645/9 0.5001 PO1Y/00007448/1 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (RV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

300,06 do 15 maja 

każdego roku 

56. Poniec 433/2 0.5633 PO1Y/00022462/6 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (ŁIV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

253,49 do 15 maja 

każdego roku 

57. Poniec Cz. 434 0.8068 PO1Y/00022462/6 Nieruchomość dotychczas użytkowana 

rolniczo (ŁV, RV) brak planu 

zagospodarowania przestrzennego                    

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

działki znajdują się jako grunty rolne. 

Przeznaczenie dzierżawy – uprawy 

rolne. 

424,48 do 15 maja 

każdego roku 

 

Powyższe stawki czynszu będą wzrastać przez średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy  od 2018 r. Dzierżawa na czas oznaczony od 1 października 2017 r. do 30 września 2020 r. 

Gmina Poniec zastrzega sobie rozwiązanie umowy w każdym czasie  w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna dla realizacji zadań własnych gminy 

oraz w przypadku przeznaczenia do  sprzedaży 
 



 


