
 

 

………………………… 
         (Pieczęć jednostki) 

 

                               Prezydent Miasta Konina 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) przekazuje do publicznej 

wiadomości: 
 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych   

do oddania dzierżawę 

 
Przeznaczenie nieruchomości: 

1. działka nr  547/1: 9P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 19Kdg 

– tereny dróg publicznych, 7P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów i usług, strefa linii energetycznej, 

2. działka nr 547/5: 14WS – rów melioracyjny, tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych, 12 ZL – tereny lasów/dolesień, 

Miejscowość 

(obręb 

ewidencyjny) 

Adres 

nieruchomości 

Numer 

działki 
Powierzchnia działki 

Numer księgi 

wieczystej 

1. Konin, obręb 

Pątnów 

 

62-510 Konin,  

Pątnów                

547/1            3.7005 ha 

 

KN1N/00006500/1 

 

2. Konin, obręb 

Pątnów 

 

62-510 Konin,  

Pątnów                

547/5           0,5970 ha 

 

KN1N/00006500/1 

 

3. Konin, obręb 

Pątnów 

62-510 Konin 

Pątnów 

547/8 6.4871 ha KN1N/00006500/1 

 

4. Konin, obręb 

Maliniec 

62-510 Konin 

Maliniec, ul. 

Sulańska  

139/13 0,1064 ha KN1N/00066801/9 

5. Konin, obręb 

Chorzeń 

62-510 Konin 

Chorzeń 

29  0,1818 ha KN1N/00038889/4 

6. Konin, obręb 

Chorzeń 

62-510 Konin 

Chorzeń 

74 0,0816 ha KN1N/00038889/4 



3. działka nr 547/8: 14WS – rów melioracyjny, 12 ZL – tereny lasów/dolesień, 6Rz – 

tereny trwałych użytków zielonych, strefa linii energetycznej, 

4. działka nr 139/13: P – tereny przemysłowe,  

5. działka nr 29 – Kdg – tereny drogi publicznej, 2P/U – tereny obiektów produkcyjnych, 

składowych i magazynowych wraz z zabudową usługową, 

6. działka nr 74 – P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych                          

wraz z zabudową usługową, Kdg – tereny drogi publicznej głównej. 

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości 

Tereny uprawy  rolnej oraz cele składowe i magazynowe. 
Opis nieruchomości 
Niezabudowana nieruchomość wykorzystywana na cele rolne (dz. 547/1, 547/5, 547/8, 29 i 74)                    

oraz na cele składowe i magazynowe (dz. 139/13) . 

Dzierżawa gruntów pod uprawy rolne (dz. 547/1, 547/5, 547/8, 29 i 74) oraz na cele składowe                          

i magazynowe (dz. 139/13). 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 
Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Nr 151/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia  5 grudnia 

2018 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości  (w 2019 r. za grunty 

wydzierżawiane na cele rolne 270,00zł/10.000 m
2
 /rocznie , a na cele składowe  i magazynowe kwota 

150,00 zł miesięcznie + VAT – zgoda Prezydenta). 

Termin wnoszenia opłat 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 

Zasady aktualizacji opłat  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu 

nieruchomości.  

Uwagi (ochrona konserwatorska, służebności itp. ) 
Nie dotyczy 

 

 

 

…………………………….. 

 

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Tel. Nr 63 2401233  


