
ZARZĄDZENIE NR 47 / 2016
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych - rolnych  i sporządzenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446 ), art.13, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz § 14 pkt 2 i pkt 3 Uchwały 
Nr XLVI/302/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata lub czas nieoznaczony ( ogł. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 184, poz. 3434)  z  a  r  z  ą  d  z  a    
s i ę,  co następuje :

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę  nieruchomości gruntowe – rolne  stanowiące własność Gminy 
Piaski, opisane w wykazie o którym mowa w § 2.

§ 2. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę, stanowiący załączniki nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Wiesław Glapka
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                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 47 /2016                          
WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 28.07.2016 r. 

                                                            Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
     Grabonóg  - działka nr  147/29        Grabonóg – działka nr 41/4     Lafajetowo – działki nr 198 i 202 
Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

Kw. nr PO1Y/00025474/4 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu  IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Grabonóg , arkusz mapy 2, 
działka nr 147/29  Rodzaj użytku R-
grunty orne. 

Kw. nr PO1Y/00041598/7 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu,  IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Grabonóg, arkusz mapy1, działka 
nr  41/4. Rodzaj użytku R-grunty orne,      
Ł-łąka  

Kw. nr PO1Y/00022363/2 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu, IV  Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Lipie, arkusz mapy 1, działki nr 198 
o powierzchni 0,0300 ha i nr 202 o 
powierzchni 0,1600  Rodzaj użytku R- 
gruntu orne 

Powierzchnia nieruchomości              1,3600 ha               1,8459 ha                 0,1900 ha 
Opis nieruchomości Nieruchomość rolna -  grunty orne         

w klasie w klasie IV b – 0,7600 ha,        
w klasie V – 0,6000 ha. Otoczenie 
stanowią nieruchomości rolne . Kształt 
prostokątny, teren łagodny. Dojazd 
drogą nieutwardzoną gminną 
wewnętrzną. 
 

Działka położona na terenie strefy 
gospodarczej.Działka w kulturze rolnej. 
Kształt działki regularny, teren łagodny. 
Dojazd  z drogi o nawierzchni bitumicznej 
Grunty orne  w klasie VI, a łąka w klasie 
IV. W najbliższym sąsiedztwie grunty 
uprawiane rolniczo, dalej tereny 
przemysłowe i leśne. 

Działki położone przy drodze publicznej     
o nawierzchni bitumicznej do m. 
Lafajetowo. Działki w kulturze rolnej, 
teren łagodny.Grunty orne w klasie III b 
Otoczenie stanowią nieruchomości rolne. 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
z obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy Piaski Nr XXXV/234/2009 z 
dnia 14.09.2009 r. znajduje się na obszarze 
oznaczonym jako  tereny zieleni użytkowej 
(boisko sportowe, plac). 
Zagospodarowanie na cele rolne. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako  
tereny zorganizowanej działalności 
gospodarczej, obszar przemysłowy P-2 z 
możliwością usług,  a w części jako tereny 
niskich klas bonitacyjnych. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako 
tereny wysokich klas bonitacyjnych. 
Zagospodarowanie na cele rolne. 

Termin zagospodarowania 
nieruchomości – cena 
nieruchomości – wysokość 
stawek procentowych opłat z 
tytułu użytkowania  
wieczystego 
 
 
 

 
                 Nie dotyczy 

   
          Nie dotyczy 
 

    
        Nie dotyczy 
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Wysokość opłat z tytułu 
użytkowania, najmu lub 
dzierżawy 

 
       
 
  
              6,96 q  żyta rocznie 
    wg. ceny skupu żyta, ustalonej do 
podatku rolnego na dany rok 
kalendarzowy 

 
     
             
 
               7,33 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta ,ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy 

 
 
 
 
                  1,52 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta ,ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy   
 

Terminy wnoszenia opłat  w terminie do 30 kwietnia                        
i do 31października danego roku 
kalendarzowego 
 

 w terminie do 30 kwietnia                              
i do 31października danego roku 
kalendarzowego 
 

W terminie do 30 kwietnia danego roku 
kalendarzowego            

Zasady aktualizacji opłat  W przypadku zmiany Zarządzenia 
Wójta w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, do oddania w 
użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub 
dzierżawę. 

Nieruchomość przeznaczona do oddania 
w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym 
na okres od 01 września 2016 r.  do 
 31 sierpnia 2017 r. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w 
dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na 
okres od 01 września 2016 r. do 
 31 sierpnia 2017 r. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w 
dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na 
okres od 01 września 2016 r. do 
 31 lipca 2017 r. 
 

Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na 
podstawie 
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 

 
             Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 
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                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 47 /2016                          
WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 28.07.2016 r. 

                                                            Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
     Szelejewo Drugie  - działka od nr  

146/1 do 146/3 i od nr 143/6 do nr 
143/12 

       Michałowo – działka nr 140    Michałowo- działka nr 139/6 

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

Kw. Nr PO1Y/00029233/1 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu  IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Szelejewo Drugie , arkusz     
mapy 3, Rodzaj użytku R-grunty orne 
Działki nr 146/1-146/3 – 0,3419 ha 
Działki nr 143/6-143/12 – 0,4846 ha 

Kw. Nr PO1Y/00022366/3 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu,  IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Michałowo, arkusz mapy1, działka 
nr  140. Rodzaj użytku R-grunty orne.       

Kw. nr PO1Y/00024829/1 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu, IV  Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Michałowo, arkusz mapy 1, działka 
nr 139/6  Rodzaj użytku R- grunty orne 

Powierzchnia nieruchomości            0,8265 ha               0,6900 ha                 0,3500 ha 
Opis nieruchomości Nieruchomość objęta decyzją o 

warunkach zabudowy dla inwestycji 
budowy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych . Otoczenie stanowią 
tereny niezabudowane -rolne i teren 
zabudowany bud. mieszkalnym. 
Użytkowana rolniczo. Stanowiąca 
grunty orne klasie IIIa – 0,3419 ha            
i w klasie VI 0,4846 ha 
 

Działka o regularnym kształcie, teren 
łagodny. Dojazd drogą gminną 
nieutwardzoną. Otocznie stanowią grunty 
uprawiane rolniczo, dalej zabudowa 
mieszkaniowa. 
Grunty orne  w klasie IIIa. 

 Działka o regularnym kształcie, teren 
łagodny. Dojazd drogą gminną 
nieutwardzoną. Otocznie stanowią grunty 
uprawiane rolniczo, dalej zabudowa 
mieszkaniowa. 
Grunty orne  w klasie IIIa. 
Działka szkolna. 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
z obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy Piaski Nr XXXV/234/2009 z 
dnia 14.09.2009 r. znajduje się na obszarze 
oznaczonym jako  tereny niskich klas 
bonitacyjnych. 
Zagospodarowanie na cele rolne. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako  
tereny wysokich klas bonitacyjnych. 
Zagospodarowanie na cele rolne. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako 
tereny wysokich klas bonitacyjnych. 
Zagospodarowanie na cele rolne. 
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Termin zagospodarowania 
nieruchomości – cena 
nieruchomości – wysokość 
stawek procentowych opłat z 
tytułu użytkowania  
wieczystego 

 
                 Nie dotyczy 

   
          Nie dotyczy 
 

    
        Nie dotyczy 
 

 
Wysokość opłat z tytułu 

użytkowania, najmu lub 
dzierżawy 

 
                  3,71 q  żyta rocznie 
    wg. ceny skupu żyta, ustalonej do 
podatku rolnego na dany rok 
kalendarzowy 

 
              5,52 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta, ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy – ilość 
przeliczona na wartość w złotych stanowić 
będzie cenę wywoławczą do przetargu. 

 
                 2,80 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta,  ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy   
 

Terminy wnoszenia opłat  w terminie do 30 kwietnia                        
i do 31października danego roku 
kalendarzowego 
 

 w terminie do 30 kwietnia                      
i do 31października danego roku 
kalendarzowego 
 

W terminie do 30 kwietnia danego roku 
kalendarzowego            

Zasady aktualizacji opłat  W przypadku zmiany Zarządzenia 
Wójta w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, do oddania w 
użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub 
dzierżawę. 

Nieruchomość przeznaczona do oddania 
w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym 
na okres od 1 września 2016 r.  do 
 31 sierpnia 2017 r. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania    
w dzierżawę  na okres do 3 lat w drodze 
przetargu. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w 
dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na 
okres od 01 września 2016 r. do 
 31 sierpnia 2018 r. 
 

Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na 
podstawie 
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 

 
             Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 

 

Id: C9B21B7F-63C2-4779-9BBC-B1C4394B690E. Przyjęty Strona 2



                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 47 /2016                          
WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 28.07.2016 r. 

                                                            Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
     Michałowo – działki nr 139/8  

             i 139/2 
       Podrzecze – działka nr 108     Piaski – działki nr 483/2 i 483/10 

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

Kw. Nr PO1Y/00024829/1 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu  IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Michałowo , arkusz mapy 1, 
część działki nr 139/8 – 0,0900 ha i 
część działki nr 139/2 – 0,4000 ha 
Rodzaj użytku R-grunty orne. 

Kw. Nr PO1Y/00024830/1 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu, IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Podrzecze, arkusz mapy1, działka 
nr  108 w części o powierzchni 
stanowiącej łąkę – 0,3700 ha. Rodzaj 
użytku Ł- użytki zielone.  

Kw. Nr PO1Y/00035170/6 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu, IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Piaski, arkusz mapy 2, działka nr 
483/2 o powierzchni 0,3403 ha- kl. IIIa -
0,2275 ha-kl.IVa-0,1128 ha i nr 483/10      
o powierzchni 0,9819 ha  w kl .IIIa –    
0,9403 ha, kl.IVa-0,0416 ha. Rodzaj 
użytku R- grunty orne 

Powierzchnia nieruchomości             0,4900 ha               0,3700 ha                 1,3222 ha 
Opis nieruchomości Nieruchomość rolna -  grunty orne         

w klasie w klasie IVa – 0,2900 ha,        
w klasie III a 0,2000 ha Otoczenie 
stanowią nieruchomości niezabudowane 
- rolne i nieruchomości zabudowane. 
Działki szkolne. W części pozostałej 
działka nr 139/2 wykorzystywana na 
boisko sportowe dla wsi. 
 

Działka szkolna. Użytkowana rolniczo. 
Łąka w klasie III. Otoczenie stanowią 
nieruchomości rolne i teren dawniejszej 
szkoły . 

Działki w kulturze rolnej.Kształ regularny, 
teren równy. Dojazd drogą gminną 
wewnętrzną  ( przy d.SKR) .Grunty orne   
w klasie IIIa – 1,1678 ha, w klasie IVa – 
0,1544 ha 
Otoczenie stanowią nieruchomości 
niezabudowane – rolne i nieruchomości 
zabudowane . 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
z obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy Piaski Nr XXXV/234/2009 z 
dnia 14.09.2009 r. znajduje się na obszarze 
oznaczonym jako  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej. 
Zagospodarowanie na cele rolne. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako  
tereny usług publicznych. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako 
tereny wysokich klas bonitacyjnych. 
Zagospodarowanie na cele rolne. 
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Termin zagospodarowania 
nieruchomości – cena 
nieruchomości – wysokość 
stawek procentowych opłat z 
tytułu użytkowania  
wieczystego 

 
                 Nie dotyczy 

   
          Nie dotyczy 
 

    
        Nie dotyczy 
 

 
Wysokość opłat z tytułu 
użytkowania, najmu lub 
dzierżawy 

 
                3,34 q  żyta rocznie 
    wg. ceny skupu żyta, ustalonej do 
podatku rolnego na dany rok 
kalendarzowy 

 
                   2,59 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta, ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy 

 
                10,27 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta ,ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy  - ilość 
przeliczona na wartość w złotych stanowić 
będzie cenę wywoławczą do przetargu. 
 

Terminy wnoszenia opłat  w terminie do 30 kwietnia                        
 

 w terminie do 30 kwietnia                              
 

W terminie do 30 kwietnia i do                  
31 października danego roku 
kalendarzowego            

Zasady aktualizacji opłat  W przypadku zmiany Zarządzenia 
Wójta w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, do oddania w 
użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub 
dzierżawę. 

Nieruchomość przeznaczona do oddania 
w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym 
na okres od 01 września 2016 r.  do 
 31 sierpnia 2018 r. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w 
dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na 
okres od 01 września 2016 r. do 
 30 czerwca 2017 r. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania    
w dzierżawę  w drodze przetargu  na okres  
do 3 lat. 
 

Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na 
podstawie 
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 

 
             Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 
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                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 47 /2016                                 
WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 28.07.2016 r. 

                                                            Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
     Strzelce Wielkie  - działka nr 198/2        Szelejewo Pierwsze – działka nr 328     Lipie – działka nr 186 
Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

Kw. nr  PO1Y/00023546/6 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu  IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Strzelce Wielkie , arkusz 
mapy1,działka nr 198/2 w części o 
powierzchni 1,1900 ha Rodzaj użytku 
R-grunty orne. 

Kw. nr PO1Y/00023547/3 Sądu 
Rejonowego w Gostyniu,  IV Wydziału 
Ksiąg Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Szelejewo Pierwsze, arkusz mapy1, 
działka nr  328 w części o powierzchni 
0,4000 ha. Rodzaj użytku R-grunty orne,      

Kw. nr PO1Y/000 Sądu Rejonowego         
w Gostyniu, IV  Wydziału Ksiąg 
Wieczystych  
Własność Gmina Piaski. 
Obręb Lipie, arkusz mapy 1, działki nr 186  
Rodzaj użytku R- gruntu orne 

Powierzchnia nieruchomości              1,1900  ha                0,4000 ha                 0,3000 ha 
Opis nieruchomości Nieruchomość rolna -  grunty orne         

w klasie w klasie IV a – 0,6924 ha,        
w klasie V – 0,4976 ha. Otoczenie 
stanowią nieruchomości rolne i tereny 
leśne. Kształt działki nieregularny, teren 
ze wzniesieniami. 
 

Działka położona na terenie usług 
publicznych – szkoła. Część działki 
użytkowana rolniczo. 
Grunty orne  w klasie II. 

Działka położona przy d. budynku PKP      
w Lipiu . Kształt działki zbliżony do 
regularnego, teren łagodny, w kulturze 
rolnej. Grunty orne w klasie III a. 
Otoczenie stanowią nieruchomości rolne       
i nieruchomość  zabudowana 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  
z obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  zatwierdzonym uchwałą 
Rady Gminy Piaski Nr XXXV/234/2009       
z dnia 14.09.2009 r. znajduje się na 
obszarze oznaczonym jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej z możliwością 
lokalizacji usług nieuciążliwych. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako  
tereny usług publicznych. Część oddana              
w dzierżawę użytkowana rolniczo. 

Gmina Piaski nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z 
obowiązującym Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Piaski 
Nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009 r. 
znajduje się na obszarze oznaczonym jako 
tereny wysokich klas bonitacyjnych. 
Zagospodarowanie na cele rolne. 

Termin zagospodarowania 
nieruchomości – cena 
nieruchomości – wysokość 
stawek procentowych opłat z 
tytułu użytkowania  
wieczystego 

 
                 Nie dotyczy 

   
          Nie dotyczy 
 

    
        Nie dotyczy 
 

 
 

 
       

 
     

 
 Id: C9B21B7F-63C2-4779-9BBC-B1C4394B690E. Przyjęty Strona 1



 
 

Wysokość opłat z tytułu 
użytkowania, najmu lub 
dzierżawy 

 
  
              6,14 q  żyta rocznie 
    wg. ceny skupu żyta, ustalonej do 
podatku rolnego na dany rok 
kalendarzowy 

             
 
               3,60 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta ,ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy 

 
 
                 2,40 q żyta rocznie wg. ceny  
skupu żyta ,ustalonej do podatku rolnego 
na dany rok kalendarzowy – ilość  
przeliczona na wartość w złotych stanowić 
będzie cenę wywoławczą do przetargu  
 

Terminy wnoszenia opłat  w terminie do 30 kwietnia                        
i do 31października danego roku 
kalendarzowego 
 

 w terminie do 30 kwietnia                              
i do 31października danego roku 
kalendarzowego 
 

W terminie do 30 kwietnia danego roku 
kalendarzowego            

Zasady aktualizacji opłat  W przypadku zmiany Zarządzenia 
Wójta w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

 W przypadku zmiany Zarządzenia Wójta 
w sprawie stawek czynszu 

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, do oddania w 
użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub 
dzierżawę. 

Nieruchomość przeznaczona do oddania 
w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym 
na okres od 1 września 2016 r.  do 
 31 lipca 2017 r. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w 
dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na 
okres od 1 września 2016 r. do 
 31 sierpnia 2017 r. 
 

Nieruchomość przeznaczona do oddania    
w dzierżawę  w drodze przetargu na okres 
do 3 lat. 
 

Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na 
podstawie 
art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 

 
             Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 

 
                 Nie dotyczy 
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