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 ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU 

podaje do wiadomości, że zamierza wydzierżawić 

nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

pochodzące z byłego PGR Maliniec woj. wielkopolskie (b. konińskie) 

 

Przedmiotem dzierżawy będą  niezabudowane nieruchomości rolne położone: 

1. w obrębie  KAMIENICA, gm. Kazimierz Biskupi, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr  107/4 o powierzchni 7,9714 

ha, w tym: RIVb – 0,2986 ha, RV – 2,7989 ha, PsV – 4,8739 ha  

Dla nieruchomości brak jest urządzonej KW.  

Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił 

ważność, działka przeznaczona była na uprawy polowe z użytkami zielonymi. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kazimierz Biskupi, zatwierdzonym przez Rade Gminy Kazimierz Biskupi uchwałą nr XII/74/11 

z dnia 21.07.2011 roku działka przeznaczona jest pod łąki – ekosystemy wodno-łąkowe. 

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne. 

Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 6 dt pszenicy. 

 
2. w obrębie  WOLA SPŁAWIECKA, gm. Kleczew oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr  25/4 o powierzchni 15,6393 

ha, w tym: RIIIb – 2,8266 ha, RIVa – 9,0101 ha, RIVb – 2,3482 ha, RV – 1,2196 ha, N – 0,2348 ha.  

Dla nieruchomości prowadzona jest KW KN1N/00040784/5, przez Wydział KW w Sądzie Rejonowym w Koninie. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew związanym z poszerzeniem granic eksploatacji Kopalni 

Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., odkrywki Jóźwin IIB uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XIV/91/2011 

z dnia 15 listopada 2011 roku, opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Wlkp Nr 365 poz. 6552 z dnia 27.12.2011 roku przeznaczona jest pod teren i 

obszar górniczy – teren infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych zakładu górniczego ozn. symb. PG-IT. Wjazd na działkę z drogi 

powiatowej ozn. nr geodez. 25/3 i 30/3. Obrzeża działki od stron północnej, zachodniej i południowej przeznaczone  są pod tereny rolne 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w 

Kleczewie Nr XXX/303/01 z dnia 08.11.2001 roku ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Wlkp Nr 144 poz. 2948 z dnia 26.11.2001 roku. 

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2015 r. na cele rolne. 

Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 66 dt pszenicy. 

 

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.  

 

Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, ANR OT w Poznaniu – SZGZ w Malińcu, 

UG Kazimierz Biskupi, UGiM Kleczew, we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany w Gazecie Wyborczej 

i na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl.    

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ANR OT w Poznaniu – Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Malińcu, 

ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, tel. 63/242 41 21  lub 63/243 76 91. 

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń: 

 

od dnia ……………………………………… 

 

do dnia ……………………………………… 

http://www.anr.gov.pl/

