
                                                                                                    Załącznik do zarządzenia nr 103/2021/B
                                                                Burmistrza Opalenicy

                 z dnia 31 maja 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości ● Działki  nr 209/1, 209/2, 209/3, 219/1, 
219/2, 219/3,

● Obręb: 0001 Opalenica, Arkusz mapy 3 

2. Powierzchnia ● działka nr 209/1 – 0,0050 ha,
● działka nr 209/2 – 0,0472 ha,
● działka nr 209/3 – 0,2611 ha,
● działka nr 219/1 – 0,0454 ha,
● działka nr 219/2 – 0,0653 ha,
● działka nr 219/3 – 0,0681 ha.

3. Księga wieczysta ● Dla działek nr 209/1, nr 209/3 
PO1N/00034673/7,

● Dla działki nr 209/2 – PO1N/00034596/3, 
● Dla działek nr 219/1, nr 219/2, nr 219/3

– PO1N/00014830/0.
● Księgi Wieczyste prowadzone są przez Sąd 

Rejonowy w  Nowym Tomyślu, 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

4. Położenie ● Opalenica

5. Opis nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy

● Grunty orne:
działki nr 219/1, nr 219/2 i nr 219/3
w całości RIVa,
działki nr 209/1 i nr 209/2 – w całości 
RIVb,
działka nr 209/3 – RIVa – 0,2153 ha, RIVb 
– 0,0458 ha.

● Działki nr 209/1, nr 209/2 i nr 209/3 tworzą
jedną funkcjonalną całość o kształcie 
zbliżonym do prostokąta oraz łącznie 
posiadają dostęp do drogi publicznej od 
strony północnej – ul. Parkowej.

● Działki nr 219/1, nr 219/2 i nr 219/3 
sąsiadują ze sobą i  kształtem zbliżone są 
do trapezów, działki nie posiadają 
bezpośredniego dostępu do drogi  
publicznej.

 

6. Przeznaczenie nieruchomości ● Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren przeznaczony pod 
budowę układu komunikacyjnego wzdłuż 



rzeki Mogilnicy łączącego ulicę Poznańską 
z częścią ulicy Parkowej położonej przy 
Parku Miejskim w Opalenicy przyjętym  
Uchwałą Nr XXV/205/09 z dnia
2009-06-26 działki przeznaczone są 
odpowiednio pod: 
- nr 219/1 - pas izolacyjny w sąsiedztwie  
linii kolejowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 5IK,          

 -nr 219/2 - w części pas izolacyjny w     
sąsiedztwie linii kolejowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 5IK, w części 
tereny dróg publicznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 13KD,

- nr 219/3 - tereny rolnicze, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1R,

- nr 209/1-3 - tereny usług sportu
i rekreacji, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 3US.

7. Termin i sposób zagospodarowania ● Od dnia zawarcia umowy 
● Teren należy zagospodarować rolniczo

8. Cena gruntu w kwintalach żyta ● 1,68 q żyta/rocznie łącznie za wymienione 
w wykazie działki

9. Termin wnoszenia opłat ● Płatne w dwóch ratach
- I rata do 31 marca
- II rata do 30 września

10. Aktualizacja opłat ● Cena  1  q  żyta  ustalana  jest  corocznie  na
podstawie  Komunikatu  Prezesa  Głównego
Urzędu Statystycznego

11. Informacje dotyczące dzierżawy ● Dzierżawa na okres 3 lat
● Półroczny okres wypowiedzenia


