
WYKAZ NR DZ/1/2012 

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 3. 

 
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Nr 52/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. 

Lp. Opis nieruchomości Nr działki, 

KW 

Powierzchnia 

nieruchomości (ha) 

Obowiązujący miejscowy 

plan zagospodarowania 
przestrzennego 

W Studium Uwarunkowań   i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta               
i Gminy Radzyń Chełmiński – Uchwała Nr 

XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. 

Wysokość 

czynszu              
w kwintalach 

żyta 

Uwagi – dotychczasowy 

dzierżawca 

1 Radzyń Chełmiński 188/4,      

KW 24707 

0,7641 – rola, łąka Brak R/L- Obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową 

zagrodową, możliwością realizacji zabudowy 

jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem 

zalesień(dominująca funkcja rolnicza); 

 

3,75 Chojnacki Tadeusz 

2 Radzyń Chełmiński 434,              

KW 24309 

5,3370 – rola, pastwisko Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

"MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-             

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z 

obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji z 

możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

25,935 Mejka Tadeusz 

3 Radzyń Chełmiński 417,            

KW 24308 

0,6123 – rola, pastwisko Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej                        

i usługowej 

"MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-           

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz                

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji  

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

2,35 Mejka Tadeusz 

4 Radzyń Chełmiński 418,            

KW 26448 

0,6434 – rola Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

"MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-           

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz         

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji  

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

3,8604 Mejka Tadeusz 

5 Stara Ruda 48/2,              

KW 24099 

0,0900 – rola Tereny rolne "RL - Obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową 

zagrodową, możliwością realizacji zabudowy 

jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem 

zalesień (dominująca funkcja rolnicza). 

 

0,54 Piasecki Wiesław 

6 Radzyń Chełmiński 30,             

KW 24294 

0,0566 – rola Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-             

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz               

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji            

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

0,0226 Meller Jan 

7 Radzyń Chełmiński 29,            

KW 24293 

0,0555 – rola Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-              

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z 

obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji           

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

0,24 Zacharski Bernard 



8 Radzyń Chełmiński 26,               

KW 24291 

0,1127 – rola, pastwisko Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-              

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz            

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji         

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

 

0,41 Krupa Wiesław 

9 Radzyń Chełmiński cz. działki 

10/2,             

KW 24287  

0,3100 – pastwisko Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-           

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz           

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji        

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

0,775 Krupa Wiesław 

10 Radzyń Chełmiński cz. działki 

146/2,           

KW 24313 

0,0600 Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-              

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz             

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji           

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

 

 

0,08 Kurnik Tadeusz 

11 Radzyń Chełmiński 28,            

KW 24292 

0,0620 – rola Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-               

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz         

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji          

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

 

 

0,248 Grabowska Krystyna 

12 Radzyń Chełmiński cz. działki 

156/4,           

KW 23927 

0,0020 – rola Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-              

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz         

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji       

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

 

 

0,08 Adamczyk Waldemar 

13 Zakrzewo cz. działki 

90/15,           

KW 24271 

0,3500 – rola Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-            

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz              

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji        

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

 

1,52 Malinowski Kazimierz 



14 Gołębiewo 174/1, 

KW 26473 

1,2000 Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

MN - obszary zabudowy zagrodowej oraz 

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z możliwością 

realizacji zabudowy usługowej,drobnej wytwórczości        

o charakterze nieuciążliwym; 

 

 

4,56 Bełkowska Mirosława 

 

 

 

15 Gołębiewo 202,  

KW 

TO1W/0000

9628/3 

0,1200 Brak "RL - Obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową 

zagrodową, możliwością realizacji zabudowy 

jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem 

zalesień (dominująca funkcja rolnicza). 

 

 

- Bełkowska Mirosława 

16 Radzyń Wybudowanie 57, 

KW 24627 

0,4400 Brak "RL - Obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową 

zagrodową, możliwością realizacji zabudowy 

jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem 

zalesień (dominująca funkcja rolnicza). 

 

2,64 Kicerman Jarosław 

17 Radzyń Chełmiński 384/2, 

KW 24310 

0,0700 Brak "RL - Obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową 

zagrodową, możliwością realizacji zabudowy 

jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem 

zalesień (dominująca funkcja rolnicza). 

 

 

0,175 Szyman Zbigniew 

18 Radzyń Chełmiński 377, 

KW 24286 

0,0844 Brak "RL - Obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową 

zagrodową, możliwością realizacji zabudowy 

jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem 

zalesień (dominująca funkcja rolnicza). 

 

0,127 Szyman Zbigniew 

19 Radzyń Chełmiński 217, 

KW 24717 

0,2170 Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-              

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz          

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji        

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

1,302 Baranowski Roman 

20 Radzyń Chełmiński 191/4, 

KW 24709 

0,0400 

 

Tereny zieleni ekologicznej E- obszary użytków zielonych wzdłuż cieków 

wodnych użytkowane jako pastwiska, łąki, 

zadrzewienia z dopuszczeniem realizacji obiektów        

i urządzeń wodnych, stawów hodowlanych.  

 

 

2,59  

21 Radzyń Chełmiński 196, 

KW 24712 

0,1264 Brak "MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-              

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz         

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji      

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

0,36 Baranowski Roman 



 

 

22 Radzyń Chełmiński 414, 

KW 24307 

0,6679 Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

"MU - Obszary zabudowy mieszkaniowej jedno-             

i wielorodzinnej , usługowej, drobnej wytwórczości 

oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz           

z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji        

z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej 

zabudowy zagrodowej".  

 

4,01 Klimek Maciej 


