Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Poznań
HARMONOGRAM
przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych oraz inwestycyjnych
w województwie wielkopolskim
w miesiącu: STYCZEŃ 2021r.
Szczegółowych informacji na temat ofert umieszczonych w harmonogramie można uzyskać w:
1.
2.
3.
4.
5.

Lp.

1

2

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, tel. 61 8560-623
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu

Data i godzina
rozpoczęcia
przetargu

Położenie
nieruchomości
(województwo/powi
at/gmina/obręb/nr
działek)

Możliwe przeznaczenie nieruchomości*

KOWR OT POZNAŃ SZGZ w Przygodzicach Pardalin 1A lub przy
ostrowski/
07.01.2021r. godz.
użyciu środków
Sośnie/Sośnie/528/ tereny o przeznaczeniu użytkowania rolniczego
9:00
komunikacji
2
elektronicznej z
wykorzystaniem aplikaji
Zoom

07.01.2021
godz. 11.30

3

12.01.2021r.
godz.13:00

4

12.01.2021
godz. 10.00

5

Miejsce
przeprowadzenia
przetargu (nazwa
jednostki)

13.01.2021r.
godz.10:00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat pilski
gmina Wyrzysk
Osiek n/Not.
dz. 711

teren rolny

z/s
z/s
z/s
z/s

w
w
w
w

Przygodzicach - Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, tel. 62 737-96-18
Starym Bojanowie, ul. Główna 21, 64-030 Śmigiel, tel. 65 518-55-84
Malińcu ul. Gospodarcza 7 62-510 Konin, tel. 63 242-41-21
Pile ul. Motylewska 7 64-920 Piła, tel. 67 211 04 11

Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)/ Rodzaj
przetargu

Rodzaj i charakter
nieruchomości

dzierżawa/
nieograniczony
ustny

rolna
niezabudowana

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

wielkopolskie/Kwilcz
/Kwilcz/ dz. nr
72/20

w części tereny przemysłowo-gospodarcze, w
części lasy pozostałe

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

nierolna

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Szamocin
Atanazyn
dz. 434

teren rolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

wielkopolskie/Mieles
zyn/Kowalewo/ dz.
nr 36

tereny mieszanej zabudowy wiejskiej

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

nierolna

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolne na 10 lat.

Na terenie działki gruntu nr ewid. 72/20 w m. Kwilcz znajdują się zabytkowa gorzelnia
oraz spichlerz obecnie magazyn w granicach murów obwodowych (bez gruntu
znajdującego się pod tymi budynkami) wpisane do rejestru zabytków na podstawie
decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 22.09.1995r. pod numerem
rejestru 2560/A.Na działce gruntu nr ewid. 72/20 obręb Kwilcz gm. Kwilcz znajdują się
następujące budynki, budowle i urządzenia: budynek gorzelni (rejestr zabytków),
budynek stodoły , budynek spichrz, budynek spichrz-magazyn (rejestr zabytków),
studnia , obrukowanie , kadź fermentacyjna, ogrodzenie gorzelni, kocioł parowy, kadź
fermentacyjna, kadź fermentacyjna, kadź fermentacyjna, kadź zacierowa, kadka
drożdżowa, kadka drożdżowa, linia macerowania, waga wozowa.

Działka gruntu porośnięta roślinnością trawiastą, zachwaszczona, zakrzewiona,
zadrzewiona, w części zajęta przez zaniedbany sad. Teren działki gruntu wymaga
uporządkowania. Nad gruntem przebiega napowietrzna linia energetyczna 0,4kV-jeden
słup na działce, jeden słup w granicy z drogą. Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu
Gminy Mieleszyn sygn. GP.6724.17.2020 z dnia 19.03.2020r. działka gruntu nr ewid.
36 obręb Kowalewo posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr
2181P.

Powierzchnia
nieruchomości
(w ha)

Cena wywoławcza
nieruchomości (w zł)

0,1100

Czynsz wywoławczy
dzierżawny (w dt)

1 dt

1,1600

34 800,00 zł

1,9510

202 000,00 zł

0,5200

14 100,00 zł

0,6800

145 000,00 zł

Lp.

6

Data i godzina
rozpoczęcia
przetargu

13.01.2021r.
godz.11:00

Miejsce
przeprowadzenia
przetargu (nazwa
jednostki)

Położenie
nieruchomości
(województwo/powi
at/gmina/obręb/nr
działek)

Możliwe przeznaczenie nieruchomości*

Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)/ Rodzaj
przetargu

Rodzaj i charakter
nieruchomości

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Powierzchnia
nieruchomości
(w ha)

Cena wywoławcza
nieruchomości (w zł)

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

wielkopolskie/Mokrz
ec/Międzychód/ dz.
nr 140/2

planowane tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz usług towarzyszących

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

nierolna

Działka gruntu nr ewid. 140/2 obręb Mokrzec posiada dostęp do drogi publicznej tj.
drogi wojewódzkiej nr 198 poprzez drogę wewnętrzną nieutwardzoną (dz. nr 147/1
obręb Mokrzec) stanowiącą własność gminy Międzychód. Teren działki gruntu wymaga
uporządkowania, jest niezagospodarowany, porośnięty zadrzewieniami. Działka gruntu
ogrodzona starym drewnianym płotem.

0,1600

62 000,00 zł

1,3303

187 000,00 zł

wielkopolskie/Pierzc tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
hno/Kórnik/ dz. nr //tereny dróg wewnętrznych//tereny rolnicze//
98/9
tereny wód powierzchniowych

Działka gruntu ma dostęp do drogi powiatowej nr 2476P. Zgodnie z pismem z
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygn. PO.RZI.4603.215m.1.2020.
BSz z dnia 15 kwietnia 2020r. działka gruntu nr ewid. 98/9 położona w obrębie
Pierzchno jest zdrenowana.
Teren działki gruntu wymaga uporządkowania, jest niezagospodarowany, porośnięty
zadrzewieniami. Na działce gruntu znajdują się garaż-szopa, kojec dla psa, drewno,
ogródki działkowe z drzewostanem).

7

13.01.2021r.
godz. 12:00

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

8

13.01.2021
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat pilski
gmina Łobżenica
Miasto Łobżenica
dz. 765

teren nierolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,2726

164 100,00 zł

9

13.01.2021
godz. 11.30

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat złotowki
gmina Tarnówka
Tarnówka
dz. 719/2

teren rolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,5841

15 500,00 zł

10

13.01.2021
godz. 13.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat złotowski
gmina Złotów
Górzna
dz. 631/3

teren nierolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,3600

48 300,00 zł

0,5300

117 500,00 zł

11

14.01.2021r.
godz.9:00

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

Dla działki gruntu brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Nowy Tomyśl zatwierdzonym uchwałą nr
XVIII/203/2019 Rady Miejskiej w Nowym
wielkopolskie/Nowy Tomyślu z dn. 17.12.2019r. działka gruntu nr
Tomyśl/Szarki/ dz.
ewid. 253 położona w obrębie Szarki stanowi
nr 253
tereny rolnicze.
Dla działki gruntu nr ewid. 253 położonej w
obrębie Szarki wydano decyzję o warunkach
zabudowy nr 67/2008 z dnia 01.04.2008r. dla
inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego z garażem w bryle budynku.

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

nierolna

Działka gruntu porośnięta roślinnością trawiastą, zachwaszczona, zakrzewiona,
zadrzewiona. Teren działki gruntu wymaga uporządkowania. Przy granicy z drogą
przebiega napowietrzna linia nn 0,4 kV – przy granicy działki 2 słupy.
Zgodnie z pismem sygn. UiGN.6727.236.2020.II z dnia 23.06.2020r. z Urzędu Miasta i
Gminy Nowy Tomyśl działka gruntu nr ewid. 253 położona w obrębie Szarki posiada
dostęp do drogi publicznej.

Czynsz wywoławczy
dzierżawny (w dt)

Lp.

12

13

14

15

16

Data i godzina
rozpoczęcia
przetargu

14.01.2021r.
godz.10:00

14.01.2021r.
godz.11:00

14.01.2021r.
godz.11:00

14.01.2021r.
godz.11:00

14.01.2021r.
godz.12:00

Miejsce
przeprowadzenia
przetargu (nazwa
jednostki)

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

Położenie
nieruchomości
(województwo/powi
at/gmina/obręb/nr
działek)

Możliwe przeznaczenie nieruchomości*

Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)/ Rodzaj
przetargu

wielkopolskie/Zbąsz
sprzedaż-przetarg
yń/Przychodzko/
w ½ terenydz.
użytków zielonych (symbol RZ) i w ½ to tereny gospodarki leśnej
nieograniczony
nr 425

wielkopolskie/Wrześ
sprzedaż-przetarg
nia/Obłaczkowo/ dz.
teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
nieograniczony
nr 347

wielkopolskie/Wrześ
sprzedaż-przetarg
nia/Obłaczkowo/ dz.
teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
nieograniczony
nr 350

wielkopolskie/Wrześ
nial/Chwalibogowo/
dz. nr 170

wielkopolskie/Nowy
Tomyśl/Szarki/ dz.
nr 257

teren zabudowy mieszkaniowej

tereny rolnicze (symbol R)

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

Rodzaj i charakter
nieruchomości

nierolna

nierolna

nierolna

nierolna

rolna

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Teren działki gruntu zachwaszczony, zakrzewiony i zadrzewiony. Teren działki gruntu
wymaga uporządkowania. Teren działki gruntu jest podmokły.
Zgodnie z pismem sygn. OŚPP.6727.151.4.2020 z dnia 01.07.2020r. z Urzędu Gminy
Zbąszyń działka gruntu nr ewid. 425 położona w obrębie Przychodzko nie posiada
dostęp do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z
art.145 Kodeksu cywilnego na koszt i staraniem nabywcy.
Zgodnie z pismem sygn. PO.RZI.4603.482m.1.2020.BSz z dnia 11.08.2020r. z
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w granicy działki gruntu nr ewid.
425 znajduje się rów RBP-B.

Teren działki gruntu jest zadrzewiony i zachwaszczony. Teren działki gruntu wymaga
uporządkowania. Pełna infrastruktura techniczna w zasięgu działki gruntu, przez
południową część gruntu przebiega sieć wodociągowa. Na działce gruntu fragment
murowanego ogrodzenia w złym stanie technicznym i bez wartości. Północna część
działki gruntu częściowo zalana wodą.
Zgodnie z pismem z dnia 23.06.2020r. sygn. WGA.6724.424.2020 z Urzędu Miasta i
Gminy Września działka gruntu nr ewid. 347 położona w obrębie Obłaczkowo przylega
bezpośrednio do drogi gminnej publicznej.
Zgodnie z pismem z dnia 24 kwietnia 2019r. sygn. PO.ZPU.3.516.30.2019.AR z
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na działce gruntu nr ewid. 347
położonej w obrębie Obłaczkowo występuje sieć drenarska.

Teren działki gruntu jest zadrzewiony i zachwaszczony. Teren działki gruntu wymaga
uporządkowania. Grunt stawowi w przewadze wodę stojącą, teren obniżony. Pełna
infrastruktura techniczna w zasięgu działki gruntu. Na działce gruntu fragment
murowanego ogrodzenia w złym stanie technicznym i bez wartości. Zgodnie z pismem
z dnia 23.06.2020r. sygn. WGA.6724.424.2020 z Urzędu Miasta i Gminy Września
działka gruntu nr ewid. 350 położona w obrębie Obłaczkowo przylega bezpośrednio do
drogi gminnej publicznej.
Zgodnie z pismem z dnia 24 kwietnia 2019r. sygn. PO.ZPU.3.516.30.2019.AR z
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na działce gruntu nr ewid. 350
położonej w obrębie Obłaczkowo występuje oczko wodne.

Teren działki gruntu jest zadrzewiony (drzewa liściaste i drzewa iglaste) i
zachwaszczony. Teren działki gruntu wymaga uporządkowania.
Przez działkę gruntu przebiega napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV– 1 słup na
działce gruntu oraz zamontowana skrzynka energetyczna. Przez działkę gruntu
przebiega sieć wodociągowa i zamontowany jest zawór.
Zgodnie z pismem z dnia 23.06.2020r. sygn. WGA.6724.424.2020 z Urzędu Miasta i
Gminy Września działka gruntu nr ewid. 170 położona w obrębie Chwalibogowo
przylega bezpośrednio do gminnej drogi publicznej oraz do drogi powiatowej.
Zgodnie z pismem z dnia 11 maja 2019r. sygn. PO.ZPU.3.516.34.2019.AR z
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na działce gruntu nr ewid. 170
położonej w obrębie Chwalibogowo występuje sieć drenarska.

Teren działki gruntu jest zadrzewiony i zachwaszczony. Teren działki gruntu wymaga
uporządkowania.
Zgodnie z pismem sygn. UiGN.6727.236.2020.II z dnia 23.06.2020r. z Urzędu Miasta i
Gminy Nowy Tomyśl działka gruntu nr ewid. 257 położona w obrębie Szarki posiada
dostęp do drogi publicznej. Działka gruntu z dojazdem drogą leśną.
Zgodnie z pismem sygn. PO.RZI.4603.742.1.2019.BSz z dnia 06.12.2019r. z
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działka gruntu nr ewid. 257 jest
zemliorowana.

Powierzchnia
nieruchomości
(w ha)

Cena wywoławcza
nieruchomości (w zł)

0,6500

21 200,00 zł

0,0637

17 300,00 zł

0,0828

17 100,00 zł

0,4212

232 000,00 zł

0,6100

17 100,00 zł

Czynsz wywoławczy
dzierżawny (w dt)

Miejsce
przeprowadzenia
przetargu (nazwa
jednostki)

Lp.

Data i godzina
rozpoczęcia
przetargu

17

14.01.2021r.
godz.12:00

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

18

14.01.2021r.
godz.12:00

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

19

14.01.2020r.
godz.13:00

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)/ Rodzaj
przetargu

Rodzaj i charakter
nieruchomości

wielkopolskie/Nowy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tomyśl/Grubsko/
– rozproszonej (Symbol MN3) oraz tereny
dz. nr 20/2
rolnicze (symbol R)

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

rolna

wielkopolskie/Nowy
Tomyśl/Grubsko/
dz. nr 111/1

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

wielkopolskie/Chrzy
psko Wielkie/Białcz/
dz. nr 44/2

wielkopolskie/Chrzy
psko Wielkie/Białcz/
dz. nr 44/10

20

14.01.2021r.
godz.13:00

21

14.01.2021
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
powiat pilski
Zasobem w Pile
gmina Szydłowo
ul. Motylewska 7
Kłoda
64-920 Piła
dz. 96 (udział 1/3)

14.01.2021
godz. 11.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

22

KOWR OT Poznań ul.
Fredry 12

Położenie
nieruchomości
(województwo/powi
at/gmina/obręb/nr
działek)

powiat
międzychodzki
gmina Kwilcz
Niemierzewo
lokal mieszkalny
wraz z udziałem w
częsciach wspólnych
budynku

Możliwe przeznaczenie nieruchomości*

tereny zieleni

tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

rolna

nierolna

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Teren działki
gruntu jest zachwaszczony. Teren działki
gruntu wymaga
uporządkowania. Działka gruntu stanowi pozarastany i zadrzewiony teren rowu.
Zgodnie z pismem sygn. UiGN.6727.236.2020.II z dnia 23.06.2020r. z Urzędu Miasta i
Gminy Nowy Tomyśl działka gruntu nr ewid. 20/2 położona w obrębie Grubsko posiada
dostęp do drogi publicznej.

Teren działki gruntu jest zachwaszczony, zakrzewiony i zadrzewiony. Teren działki
gruntu wymaga uporządkowania.
Zgodnie z pismem sygn. UiGN.6727.236.2020.II z dnia 23.06.2020r. z Urzędu Miasta i
Gminy Nowy Tomyśl działka gruntu nr ewid. 111/1 położona w obrębie Grubsko
posiada dostęp do drogi publicznej.

Teren działki gruntu jest zadrzewiony i zachwaszczony. Teren działki gruntu wymaga
uporządkowania.
Na terenie działki gruntu znajdują się pozostałości budynku stodoły tj. fragmenty
murów wykonanych z łupanego kamienia polnego i cegły ceramicznej, nr inwent.
budynku stodoły 108/22/BCZ.
Zgodnie z pismem z dnia 26.04.2019r. sygn. GPiB.6727.50.2019 z Urzędu Gminy
Chrzypsko Wielkie działka gruntu nr ewid. 44/2 posiada dostęp do drogi publicznej.

Teren działki gruntu jest zadrzewiony i zachwaszczony. Teren działki gruntu wymaga
uporządkowania.
Zgodnie z pismem z dnia 12.07.2019r. sygn. PO.ZZI.1.516.57.2019.TC z Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działka gruntu nr ewid. 44/10 położona w
obrębie Białcz jednym z narożników graniczy ze stawem. Zachodnia część działki
gruntu jest znaczenie obniżona i podmokła.
Zgodnie z pismem z dnia 26.04.2019r. sygn. GPiB.6727.50.2019 z Urzędu Gminy
Chrzypsko Wielkie działka gruntu nr ewid. 44/10 posiada dostęp do drogi publicznej.
Częściowo płot ogradzający działkę gruntu nr ewid. 44/11 znajduje się na działce
gruntu nr ewid. 44/10. Na działce gruntu jest wjazd prowadzący do działki gruntu nr
ewid. 44/17.
Działka gruntu obciążona jest bezumownym użytkowaniem. Dla w/w nieruchomości w
treści aktu notarialnego – umowie sprzedaży Kupujący złoży oświadczenie o treści:
,,Kupujący oświadcza, że jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży
bezumownym użytkowaniem, samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował
działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wystąpi ani nie będzie
występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu”.

tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej

sprzedaż-przetarg
nieograniczony

nierolna

teren nierolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
zabudowana

nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 80,78 m2

teren nierolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

lokal mieszkalny

przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku wielorodzinnym nr 19;
lokal mieszkalny o pow. 40,60 m2 położony na parterze, składający się z 2 pokoi, kuchni oraz
przedpokoju.

Powierzchnia
nieruchomości
(w ha)

Cena wywoławcza
nieruchomości (w zł)

0,2400

8 800,00 zł

0,1100

5 300,00 zł

0,4041

77 500,00 zł

0,1928

45 200,00 zł

0,0563

8 300,00 zł

27 000,00 zł

Czynsz wywoławczy
dzierżawny (w dt)

Lp.

Data i godzina
rozpoczęcia
przetargu

Miejsce
przeprowadzenia
przetargu (nazwa
jednostki)

Położenie
nieruchomości
(województwo/powi
at/gmina/obręb/nr
działek)

Możliwe przeznaczenie nieruchomości*

Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)/ Rodzaj
przetargu

Rodzaj i charakter
nieruchomości

23

14.01.2021
godz. 13.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat złotowski
gmina Krajenka
Krajenka
dz. 1290

teren rolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

24

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 336

ogródki działkowe

25

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 337

26

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

27

15.01.2020
godz. 10.00

28

Powierzchnia
nieruchomości
(w ha)

Cena wywoławcza
nieruchomości (w zł)

gruntowa
niezabudowana

0,2129

8 900,00 zł

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0520

4 100,00 zł

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0469

3 700,00 zł

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 340

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0763

5 600,00 zł

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 348

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0517

4 000,00 zł

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 349

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0417

3 400,00 zł

29

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 350

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0464

3 700,00 zł

30

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 353

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0479

3 800,00 zł

31

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 357

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0706

5 200,00 zł

32

15.01.2020
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Nietuszkowo
dz. 369

ogródki działkowe

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,0463

3 700,00 zł

33

15.01.2020
godz. 11.30

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat czarnkowskotrzcianecki
gmina Czarnków
Kuźnica
Czarnkowska
dz. 536/3

teren rolny/nierolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,3400

49 200,00 zł

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Czynsz wywoławczy
dzierżawny (w dt)

Lp.

Data i godzina
rozpoczęcia
przetargu

Miejsce
przeprowadzenia
przetargu (nazwa
jednostki)

Położenie
nieruchomości
(województwo/powi
at/gmina/obręb/nr
działek)

Możliwe przeznaczenie nieruchomości*

Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)/ Rodzaj
przetargu

Rodzaj i charakter
nieruchomości

34

20.01.2021
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat złotowski
gmina Krajenka
Krajenka
dz. 1235

teren rolny

sprzedaż/
ograniczony ustny

gruntowa
niezabudowana

35

KOWR OT POZNAŃ SZGZ w Przygodzicach Pardalin 1A lub przy
ostrowski/
22.01.2021r. godz.
użyciu środków
Odolanów/Boników/
tereny o przeznaczeniu użytkowania rolniczego
9:00
komunikacji
321, 322, 323, 324,
elektronicznej z
329 i 336
wykorzystaniem aplikaji
Zoom

dzierżawa/
ograniczony ustny

rolna
niezabudowana

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolne na 10 lat.

36

KOWR OT POZNAŃ SZGZ w Przygodzicach Pardalin 1A lub przy
ostrowski/
27.01.2021r. godz.
użyciu środków
Sośnie/Mariak/82/1, tereny o przeznaczeniu użytkowania rolniczego
10:00
komunikacji
116/1, 170/2
elektronicznej z
wykorzystaniem aplikaji
Zoom

dzierżawa/
ograniczony ustny

rolna
niezabudowana

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolne na 10 lat.

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Na nieruchomości znajdują się następujące budynki i budowle, a także urządzenia
trwale z nimi związane: Magazyn zbożowy o nr inw. ST 104 1994/27/1/Fil, Wiata o nr
inw. ST 105 1999/298/Fil, Warsztat o nr inw. ST 105 2002/181/Fil, Chlewnia o nr inw.
ST 108 1990/31/1/Fil, Chlewnia o nr inw. ST 108 1991/34/2/Fil, Porodówka o nr inw.
ST 108 1992/30/1/Fil, Chlewnia o nr inw. ST 108 1993/36A/3/Fil, Magazyn części o nr
inw. ST 108 1996/24/2/Fil, Warsztat o nr inw. ST 108 1998/26/1/Fil, Magazyn
zbożowy o nr inw. ST 108 2000/19/3/Fil, Budynek administracyjno – mieszkalny o nr
inw. ST 110 2011/17/1/Fil, Gnojownik o nr inw. ST 211 2003/61/1/Fil, Hydrofornia o
nr inw. ST 211 2004/7/1/Fil, Instalacja elektryczna o nr inw. ST 211 2005/8/1/Fil,
Studnia głębinowa o nr inw. ST 220 2009/124/Fil, Rowy otwarte o nr inw. ST 225
1988/001/Fil, Instalacja elektryczna i wodna o nr inw. ST 291 2007/2/Fil, Ogrodzenie
z prefabrykatów o nr inw. ST 291 2008/298/Fil, Waga wozowa o nr inw. ST 660
2010/56/Fil.

Powierzchnia
nieruchomości
(w ha)

Cena wywoławcza
nieruchomości (w zł)

0,2129

8 900,00 zł

5,3300

3 dt

5,1400

8 dt

117,5432

735

37

28.01.2021 r.
godz. 11:00

powiat wągrowiecki
na terenie obiektu
/ gmina Gołańcz /
przeznaczonego do
obręb Laskownica,
dzierżawy tj. na działce
działki nr: 5, 6, 7,
nr 33/15 obręb
20/9, 20/14, 20/17,
Laskownica, gmina
33/3, 33/13, 33/15,
Gołańcz
33/16, 72/26, 74

38

29.01.2021
godz. 10.00

powiat chodzieski
Sekcja Gospodarowania
gmina Chodzież
Zasobem w Pile
Strzelce
ul. Motylewska 7
dz. 322 oraz udział
64-920 Piła
1/2 w dz. 323

teren nierolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,1554

67 700,00 zł

39

29.01.2021
godz. 10.00

Sekcja Gospodarowania
Zasobem w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Strzelce
dz. 324oraz udział
1/2 w dz. 323

teren nierolny

sprzedaż/
nieograniczony
ustny

gruntowa
niezabudowana

0,1340

59 000,00 zł

Tereny rolne

dzierżawa/przetarg
ograniczony/
licytacyjny

gruntowa
zabudowana

Czynsz wywoławczy
dzierżawny (w dt)

