
ZARZĄDZENIE NR 56/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości  przeznaczonych 
do sprzedaży, zamiany oraz oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy 
Czerniejewo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się i podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gruntowych 
i lokalowych, stanowiących własność gminy Czerniejewo, przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i oddania 
w dzierżawę.

2. Wykazy, o którym mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykazy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie w dniu 25 lipca 2019 r.  na okres 21 dni.

2. Informacja o wywieszeniu wykazów zostanie opublikowana:

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo: www.czerniejewo.pl,

b) w prasie lokalnej - Tygodniku „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, 
Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek
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W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  

przeznaczonych do sprzedaży  

 

(lokale mieszkalne) 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości 

według 

księgi wieczystej 

oraz katastru nieruchomości 

Powierzchnia 

lokalu i działki 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie  

nieruchomości 

i sposób 

jej zagospodarowania 

Cena  nieruchomości 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, 

oddania w 

użytkowanie 

wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

Termin do złożenia wniosku 

przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 

1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 

1.  

Adres: 

ul. Miechowa 5 m. 6, 62-250 Czerniejewo 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów 
i budynków: 

0001 Czerniejewo 

działka ewid. nr 298/2, ark. mapy 9 
Numer księgi wieczystej: 

PO1G/00021969/8 

Lokal: 
52,10 m2 

Pomieszczenia 

przynależne: 
21,41 m2 

Działka: 

0,6450 ha 

Lokal mieszkalny (niewyodrębniony) składający się 

z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i skrytki, 

zlokalizowany na parterze w budynku wielorodzinnym.  
Pomieszczenia przynależne: piwnica (5,62 m2) i boks 

garażowy w odrębnym budynku (15,79 m2). 

Lokal zajmowany na podstawie umowy najmu zawartej 
na czas nieoznaczony.   

Udział w nieruchomości wspólnej 74/601 części. 

Lokal 

mieszkalny 

83.300,- zł 

(słownie: osiemdziesiąt 

trzy tysiące trzysta 

złotych) 

Sprzedaż 

na rzecz 
najemcy 

Do 30 sierpnia 2019 r.   

2.  

Adres: 
pl. Obrońców Żydowa 12 m. 1, 62-241 

Żydowo 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów 
i budynków: 

0015 Żydowo 

działka ewid. nr 164, ark. mapy 3 

Numer księgi wieczystej: 

PO1G/00021962/9 

Lokal: 

53,58 m2 

Pomieszczenia 
przynależne: 

57,51 m2 

Działka: 

0,0700 ha 

Lokal mieszkalny (niewyodrębniony) składający się 
z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju 

zlokalizowany na piętrze w budynku wielorodzinnym.  

Pomieszczenia przynależne: strych (35,45 m2), 
pomieszczenie gospodarcze w odrębnym budynku 

(22,06 m2). 

Lokal zajmowany na podstawie umowy najmu zawartej 

na czas nieoznaczony.   

Udział w nieruchomości wspólnej 110/238 części. 

jw. 

66.300,- zł 

(słownie: sześćdziesiąt 

sześć tysięcy trzysta 

złotych) 

jw.  jw. 

3.  

Adres: 

pl. Obrońców Żydowa 12 m. 3, 62-241 
Żydowo 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów 

i budynków: 
0015 Żydowo 

działka ewid. nr 164, ark. mapy 3 
Numer księgi wieczystej: 

PO1G/00021962/9 

Lokal: 

17,04 m2 

 
Działka: 

0,0700 ha 

Lokal mieszkalny (wyodrębniony) składający się z jednego 

pokoju z aneksem kuchennym i WC, zlokalizowany 
na parterze w budynku wielorodzinnym.  Bez pomieszczeń 

przynależnych. 

Pustostan.   
Udział w nieruchomości wspólnej 17/238 części. 

jw. 

18.980,- zł 

(słownie: osiemnaście  

tysięcy dziewięćset 

osiemdziesiąt złotych) 

Sprzedaż 

w trybie 
przetargowym 

jw. 

 
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia 11 sierpnia 2019 r.    

 

Czerniejewo, 25 lipca 2019 r. 

 

                                Burmistrz  

                  Miasta i Gminy Czerniejewo 

   

        Tadeusz Szymanek 
           (podpis elektroniczny) 
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        W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  

     przeznaczonych do sprzedaży  

 

(grunty niezabudowane)  

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości  według 

księgi wieczystej oraz  katastru  

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania 

Cena 

nieruchomości 

(netto) 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania 

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami 

1. 

Czerniejewo 

Działka nr 354/3 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 

KW: PO1G/00032180/3 

0,2431 ha 

 
Zlokalizowana w rejonie ulic Wrzesińskiej 

i Poznańskiej w Czerniejewie.   

Działka nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną.  
Sieci: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, 

telefon w pobliskich ulicach. Istnieje konieczność 

rozbudowy sieci w działce nr 354/7 przeznaczonej 
pod drogę dojazdową.   

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, nie jest 
objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Teren nieruchomości (dawna działka 

nr 354/2), z której została wydzielona oferowana 
działka, objęty jest decyzją o warunkach zabudowy, 

która przewiduje w tym miejscu zabudowę 

produkcyjno-usługowo-mieszkaniową, 
w szczególności możliwość lokalizacji jednego 

budynku magazynowo-przemysłowego z częścią 

mieszkaniową.   
Preferowany sposób zagospodarowania i zabudowy 

zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. 

150.800,-  zł 
Sprzedaż  
w trybie 

przetargowym 

 Do 30 sierpnia 2019 r. 

2. 

Czerniejewo 
Działka nr 354/4 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 

KW: PO1G/00032180/3 

0,2331 ha jw. jw. 144.600,- zł jw. jw. 

3. 

Czerniejewo 

Działka nr 354/5 

Obręb: 0001 Czerniejewo 
Ark. mapy 9 

KW: PO1G/00032180/3 

0,2350 ha jw. jw. 145.800,- zł jw. jw. 

4. 

Czerniejewo 
Działka nr 354/6 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2940 ha jw. jw. 182.400,- zł jw. jw. 

5. 

Czerniejewo 

Działka nr 354/8 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 

KW: PO1G/00032180/3 

0,2953 ha jw. jw. 183.200,- zł jw. jw. 

6. 

Czerniejewo 
Działka nr 354/9 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2869 ha jw. jw. 178.000,- zł jw. jw. 
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2 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości  według 

księgi wieczystej oraz  katastru  

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania 

Cena 

nieruchomości 

(netto) 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania 

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami 

7. 

Czerniejewo 
Działka nr 354/10 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 
KW: PO1G/00032180/3 

0,2989 ha jw. jw. 185.400,- zł jw. jw. 

8. 

Czerniejewo 

Działka nr 354/11 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 9 

KW: PO1G/00032180/3 

0,2998 ha jw. jw. 186.000,- zł jw. jw. 

9. 

Czerniejewo 

Działka nr 988/14 

Obręb: 0001 Czerniejewo 
Ark. mapy 7 

KW: PO1G/00030166/5 

0,0528 ha 

Zlokalizowana w rejonie ulicy Polnej 
w Czerniejewie.   

Działka nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną.  

Sieci: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, 
telefon w pobliskiej ulicy. Istnieje konieczność 

rozbudowy sieci w działce nr 988/26 

przeznaczonej pod drogę dojazdową wewnętrzną, 
z wyjątkiem sieci wodociągowej.  

Zbywana wraz z ustanowieniem służebności 

drogowej na działce nr 988/26. 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta 

miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Teren nieruchomości przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 

bliźniaczą wraz z budynkiem gospodarczym lub 

garażem, z dopuszczeniem usług bytowych. Na działce 
możliwe posadowienie jednej części budynku 

bliźniaczego. Dopuszcza się połączenie dwóch działek 

i zlokalizowanie jednego budynku wolnostojącego.  
Preferowany sposób zagospodarowania i zabudowy 

zgodny z miejscowym planem. 

25.000,- zł jw. jw. 

10. 

Czerniejewo 

Działka nr 988/15 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 7 

KW: PO1G/00030166/5 

0,0477 ha jw. jw. 22.600,- zł jw. jw. 

11. 

Czerniejewo 

Działka nr 988/16 

Obręb: 0001 Czerniejewo 
Ark. mapy 7 

KW: PO1G/00030166/5 

0,0485 ha jw. jw. 22.900,- zł jw. jw. 

12. 

Czerniejewo 

Działka nr 988/17 
Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 7 
KW: PO1G/00030166/5 

0,0491 ha jw. jw. 23.200,- zł jw. jw. 

13. 

Czerniejewo 

Działka nr 988/18 

Obręb: 0001 Czerniejewo 
Ark. mapy 7 

KW: PO1G/00030166/5 

0,0497 ha jw. jw. 23.500,- zł jw. jw. 

14. 

Czerniejewo 
Działka nr 988/19 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 7 
KW: PO1G/00030166/5 

0,0504 ha jw. jw. 23.800,- zł jw. jw. 
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3 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości  według 

księgi wieczystej oraz  katastru  

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania 

Cena 

nieruchomości 

(netto) 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania 

w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo 

w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami 

15. 

Czerniejewo 
Działka nr 988/20 

Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 7 
KW: PO1G/00030166/5 

0,0510 ha jw. jw. 24.100,- zł jw. jw. 

16. 

Czerniejewo 

Działka nr 988/21 
Obręb: 0001 Czerniejewo 

Ark. mapy 7 

KW: PO1G/00030166/5 

0,0517 ha jw. jw. 24.500,- zł jw. jw. 

17. 

Czerniejewo 

Działka nr 988/22 

Obręb: 0001 Czerniejewo 
Ark. mapy 7 

KW: PO1G/00030166/5 

0,0797 ha jw. 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta 

miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Teren nieruchomości przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 

wolnostojącą wraz z budynkiem gospodarczym lub 

garażem, z dopuszczeniem usług bytowych.  
Preferowany sposób zagospodarowania i zabudowy 

zgodny z miejscowym planem. 

37.700,- zł jw. jw. 

 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2019 r.  do dnia  11 sierpnia 2019 r.  

 

Czerniejewo, 25 lipca 2019 r. 

 

Burmistrz  

                  Miasta i Gminy Czerniejewo 

   

        Tadeusz Szymanek 
           (podpis elektroniczny) 
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        W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  

     przeznaczonych do zbycia 

 

     (zamiana nieruchomości)  

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

 

 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości 

według 

księgi wieczystej 

oraz katastru nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Cena  nieruchomości 

(netto) 

Informacja o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania w użytkowanie 

wieczyste, użytkowanie, najem, 

dzierżawę 

Termin do złożenia wniosku 

przez osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości na podstawie art. 34 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami 

1. 

Kosmowo 
Działka nr 2/2 

Jednostka: 30302_5, Czerniejewo 

– obszar wiejski 
Obręb: 0008, Kosmowo 

Ark. mapy 1 

KW: PO1G/00021851/8 

0,0947 ha 

Nieruchomość gruntowa, według 

katastru nieruchomości stanowi 
użytek drogowy (dr)  

Nieobjęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 
14.000,- zł 

Zamiana na działkę nr 7/6 

stanowiącą własność prywatną 
30 sierpnia 2019 r. 

2. 

Kosmowo 
Działka nr 4/2 

Jednostka: 30302_5, Czerniejewo 

– obszar wiejski 
Obręb: 0008, Kosmowo 

Ark. mapy 1 

KW: PO1G/00021882/4 

0,1440 ha 

Nieruchomość gruntowa, według 

katastru nieruchomości stanowi 
użytek drogowy (dr)  

Nieobjęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 
21.300,- zł 

Zamiana na działkę nr 7/6 

stanowiącą własność prywatną 
30 sierpnia 2019 r. 

 
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia 11 sierpnia 2019 r.    

 

Czerniejewo, 25 lipca 2019 r. 

 

                                Burmistrz  

                  Miasta i Gminy Czerniejewo 

   

        Tadeusz Szymanek 
           (podpis elektroniczny) 
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        W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  

       przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

 

(grunty rolne) 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 56/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości 

według 

księgi wieczystej 

oraz katastru nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

przeznaczona do 

dzierżawy 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania w 

użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, najem, 

dzierżawę 

Wysokość opłat z tyt. 

użytkowania, najmu 

lub dzierżawy 

Termin wnoszenia 

opłat 

Zasady aktualizacji 

opłat 

1. 

Żydowo 
Działki nr 321/6, 321/8, 321/9, 321/10 

Jednostka: 30302_5, Czerniejewo – 

obszar wiejski 
Obręb: 0015, Żydowo 

Ark. mapy 3 

KW: PO1G/00021900/7 

0,1880 ha 

0,1496 ha 
0,2543 ha 

0,0420 ha 

======= 
0,6339 ha 

Nieruchomość gruntowa, według 
katastru nieruchomości stanowi 

grunty orne (RV - pow. 0,6335 ha) 

i nieużytki (N – pow. 0,0004 ha)   

Objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
Poszczególne działki przeznaczona pod 

tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
zabudowy usługowej, teren drogi publicznej 

klasy dojazdowej, teren drogi publicznej 

klasy dojazdowej. 
Wydzierżawiana na cele gospodarki rolnej. 

Dzierżawa 
na okres 1 roku 

(działki objęte 

jedną umową) 

200,- zł/rok 

Jednorazowo  

w terminie 30 

dni od daty 
zawarcia 

umowy  

Nie dotyczy 

2. 

 

Żydowo 
Działka nr 442 

Jednostka: 30302_5, Czerniejewo – 

obszar wiejski 
Obręb: 0015, Żydowo 

Ark. mapy 4 

KW: PO1G/00032180/3 
 

0,7717 ha 

Nieruchomość gruntowa, według 
katastru nieruchomości stanowi 

grunty orne (RIIIb – pow. 0,8592 ha) 

i inne tereny zabudowane (Bi – pow. 
0,2808 ha). 

Dzierżawa obejmuje część gruntów 

ornych 

Nieobjęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
Wydzierżawiana na cele gospodarki rolnej 

Dzierżawa 

na okres 3 lat 
175,- zł/rok 

Dwa razy 

w roku 

do 31 sierpnia 
i 15 listopada 

danego roku 

Nie dotyczy 

3. 

 

Goraniec 

Działki nr 44, 45  
Jednostka: 30302_5, Czerniejewo – 

obszar wiejski 

Obręb: 0005, Goraniec 
Ark. mapy 2 

KW: PO1G/00029155/5 

 

1,0100 ha 

0,0300 ha 
======= 

1,0400 ha 

Nieruchomość gruntowa, według 

katastru nieruchomości stanowi 
grunty orne (RIIIb – pow. 1,0400 ha) 

 

Nieobjęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wydzierżawiana na cele gospodarki rolnej 

Dzierżawa 

na okres 5 lat 
(działki objęte 

jedną umową) 

1.050,- zł/rok 

Dwa razy 
w roku 

do 31 sierpnia 

i 15 listopada 
danego roku 

Nie dotyczy 

4. 

 

Goraniec 

Działki nr 73  
Jednostka: 30302_5, Czerniejewo – 

obszar wiejski 

Obręb: 0005, Goraniec 
Ark. mapy 2 

KW: PO1G/00029155/5 

 

0,8300 ha 

Nieruchomość gruntowa o łącznej 
powierzchni 0,9600 ha, według 

katastru nieruchomości stanowi 

grunty orne (RIIIa – pow. 0,5100 ha, 
RIIIb – pow. 0,3300 ha, RIVa – pow. 

0,1200 ha) 

Dzierżawa obejmuje część 
nieruchomości 

Nieobjęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wydzierżawiana na cele gospodarki rolnej 

Dzierżawa 
na okres 5 lat 

900,- zł/rok 

Dwa razy 
w roku 

do 31 sierpnia 

i 15 listopada 
danego roku 

Nie dotyczy 
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Lp. 

Oznaczenie nieruchomości 

według 

księgi wieczystej 

oraz katastru nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

przeznaczona do 

dzierżawy 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, oddania w 

użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, najem, 

dzierżawę 

Wysokość opłat z tyt. 

użytkowania, najmu 

lub dzierżawy 

Termin wnoszenia 

opłat 

Zasady aktualizacji 

opłat 

5. 

 

Goraniec 
Działki nr 101  

Jednostka: 30302_5, Czerniejewo – 

obszar wiejski 
Obręb: 0005, Goraniec 

Ark. mapy 2 

KW: PO1G/00029155/5 

 

0,4800 ha 

Nieruchomość gruntowa o łącznej 

powierzchni 0,4900 ha, według 
katastru nieruchomości stanowi 

grunty orne (RIVb – pow. 0,4800 ha) 

i drogi (dr – pow. 0,0100 ha) 
Dzierżawa obejmuje grunty orne 

Nieobjęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
Wydzierżawiana na cele gospodarki rolnej 

Dzierżawa 

na okres 5 lat 
425,- zł/rok 

Dwa razy 

w roku 

do 31 sierpnia 
i 15 listopada 

danego roku 

Nie dotyczy 

 

 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2019 r.  do dnia  11 sierpnia 2019 r.  

 

Czerniejewo, 25 lipca 2019 r. 

 

Burmistrz  

                  Miasta i Gminy Czerniejewo 

   

        Tadeusz Szymanek 
           (podpis elektroniczny) 
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