
UCHWAŁA  NR 1872/2016 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 14 kwietnia 2016r. 
 
 
 

w   sprawie:   wydzierżawienia   nieruchomości   rolnych  zabudowanych  i  niezabudowanych 
     położonych    w   obrębie   zbiornika   retencyjnego   „Wielowieś   Klasztorna”      
                na rzece Prośnie. 
 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2015r., poz. 1392 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774  ze zm.) oraz uchwały nr XXI/360/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody              
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas oznaczony dłuższy           
niż 3 lata lub czas nieoznaczony nieruchomości rolnych wykupionych pod zbiornik retencyjny 
„Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie oraz uchwały nr 253/2011 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego             
w umowach zawieranych w trybie bezprzetagowym w stosunku do nieruchomości wykupionych 
pod budowę zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

Postanawia się wydzierżawić, w trybie bezprzetargowym, na rzecz byłych i nowych dzierżawców, 
na czas określony do dnia rozpoczęcia działań mających na celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłużej jednak niż na 3 lata, nieruchomości rolne zabudowane i niezabudowane 
położone w obrębie zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie, szczegółowo 
określone w załączniku do uchwały. 

 
§ 2. 

 
Postanawia się sporządzić wykaz nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych  
przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiący załącznik do uchwały i podać do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, na okres 21 dni, począwszy od dnia 19 kwietnia 2016r.                        
oraz zamieścić informację o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej. 
 

§ 3.  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego 
Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. 
 

§ 4.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1872/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 14 kwietnia  2016r. 

 
 
 

 Właścicielem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych opisanych              

w § 1 uchwały jest Województwo Wielkopolskie. Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte 

aktami notarialnymi od osób fizycznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w celu utworzenia 

zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie. 

 Nieruchomości wykupione pod budowę zbiornika, których dotyczy niniejsza uchwała 

znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie pozostają w dyspozycji wojewódzkich 

jednostek organizacyjnych. 

Z wnioskami o wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości wystąpili byli właściciele, 

którzy do momentu utworzenia zbiornika chcieli w dalszym ciągu korzystać z zajmowanych 

nieruchomości gruntowych. Wobec powyższego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przychylał 

się każdorazowo do wniosków dzierżawców i podejmował niezbędne uchwały, na mocy których 

zawierano stosowne umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 

 Jednocześnie zważywszy na to, iż do czasu rozpoczęcia budowy zbiornika niektóre  

nieruchomości nie będą zagospodarowane zasadnym jest wydzierżawienie ich na rzecz 

zainteresowanych osób, które po raz pierwszy wystąpiły o dzierżawę. Wydzierżawienie 

nieruchomości umożliwi pozyskanie przychodu, który w części będzie służyć pokryciu kosztów 

utrzymania nieruchomości. Wysokość czynszu dzierżawy ustalono na podstawie uchwały                     

nr 253/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalania 

wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych w trybie bezprzetargowym w stosunku 

do nieruchomości wykupionych pod budowę zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna na rzece 

Prośnie. Przyjęcie takiego założenia ma na celu ujednolicenie wysokości stawki czynszu 

dzierżawnego nieruchomości znajdujących się na terenie przewidzianym pod budowę zbiornika 

retencyjnego.  

 Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, wydzierżawienie 

nieruchomości winno poprzedzać sporządzenie i wywieszenie do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości oraz zamieszczenie o powyższym informacji w prasie. 

 Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 



Załącznik do uchwały nr 1872/2016  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

       z dnia 14 kwietnia 2016r.       
 
 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA  PRZEZ  WOJEWÓDZTWO  WIELKOPOLSKIE  
W TRYBIE  BEZPRZETARGOWYM  

 
Lp. Grunt  Położenie 

nieruchomości 
Obręb  Nr działki  Pow. w 

ha 
Księga 

wieczysta 
Przeznaczenie Termin płatności 

czynszu 
Wysokość 
czynszu  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Nieruchomość 
rolna  

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną  

Giżyce 35/1, 51/1, 
112/1, 
112/2, 
113/1, 
113/2, 
114/2, 
114/3, 

114/4, 82/1, 
111/1  

7.5902 KZ1O/000
32415/7 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

308,28 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny  

2. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Wieś, gm. 
Brzeziny  

Przystaj
nia Wieś 

228, 275, 
298  

0.8800 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

32,04 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

3. Nieruchomość 
rolna  

Zagórna i 
Ostrów Kaliski, 
gm. Brzeziny  

Zagórna 
Ostrów 
Kaliski  

10, 53, 370, 
371, 372, 

425  

7.9700 KZ1A/000
22238/5 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

310,76 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

4. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Kolonia, gm. 

Brzeziny  

Przystaj
nia 

Kolonia  

302  0.5200 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

21,88 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

5. Nieruchomość 
rolna  

Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Zamość 238, 248, 
249, 237  

0.9800 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 

30,33 zł na 
pół roku + 
podatek 



celu utworzenie 
zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

wskazanym na fakturze rolny 

6. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Folwark,  

Przystajnia 
Wieś gm. 
Brzeziny  

Przystaj
nia 

Folwark, 
Przystaj
nia Wieś 

22, 37, 46/1 2.1978 KZ1A/000
72861/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

56,53 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

7. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Wieś, gm. 
Brzeziny  

Przystaj
nia Wieś 

160, 213, 
309, 235, 
269, 151/1  

1.4963 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

66,65 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

8. Nieruchomość 
rolna  

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną  

Giżyce 25, 232/1 3.9700 KZ1O/000
33363/4 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

170,02 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

9. Nieruchomość 
rolna  

Mączniki, gm. 
Kraszewice  

Mączniki  16, 17, 128, 
96 

4.5900 KZ1O/000
46486/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

146,37 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

10. Nieruchomość 
rolna  

Mączniki, gm. 
Kraszewice  

Mączniki  8/2, 9 3.1200 KZ1O/000
46486/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

92,22 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

11. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Wieś, gm. 
Brzeziny  

Przystaj
nia Wieś  

67/1, 67/3, 
128, 162, 
211, 248, 
256, 283, 

328  

3.7324 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

183,93 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 



nie dłużej jednak niż na 
3 lata 

12. Nieruchomość 
rolna  

Raduchów, 
Zamość, gm. 
Sieroszewice 

Raduch
ów, 

Zamość 

179, 355/3, 
415/2 

2.4200 KZ1W/000
73503/6 

KZ1W/000
34083/0 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

96,88 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

13. Nieruchomość 
rolna  

Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Zamość 371/1 8.4100 KZ1A/000
00038/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

226,02 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

14. Nieruchomość 
rolna  

Raduchów, 
Zamość gm. 
Sieroszewice  

Raduch
ów, 

Zamość  

289, 292, 
175, 85/3, 
312, 273, 
313, 402, 
396, 397,  

17.0598 KZ1W/000
34083/0, 
30674, 
63721 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

397,42 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

15. Nieruchomość 
rolna  

Zamość, gm. 
Sieroszewice 

Zamość  288, 511 0.7800 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

18,81 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

16. Nieruchomość 
rolna  

Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Zamość 357, 356, 
414, 355/1, 
415/1, 510  

4.5020 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

110,64 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

17. Nieruchomość 
rolna  

Raduchów,  
gm. 

Sieroszewice, 
Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną  

Raduch
ów, 

Giżyce  

111/2, 232/2  1.2500 KZ1O/000
33363/4, 

KZ1W/000
34083/0 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

45,34 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 



18. Nieruchomość 
rolna  

Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Zamość 316 3.4700 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

56,98 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

19. Nieruchomość 
rolna 

Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Zamość  270, 425, 
420, 422, 

423  

5.4500 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

122,62 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

20. Nieruchomość 
rolna 

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną, 
Zamość, gm. 
Sieroszewice 

Giżyce, 
Zamość  

22, 295, 
363, 364, 

365  

4.6700 KZ1W/000
73503/6, 

KZ1O/000
33363/4 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

204,98 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

21. Nieruchomość 
rolna 

Zamość, gm. 
Sieroszewice 

Zamość 499/1, 290, 
497, 498 

3.7800 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

79,19 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

22. Nieruchomość 
rolna 

Kakawa Nowa, 
gm. Godziesze 

Wielkie, 
Przystajnia 

Kolonia, gm. 
Brzeziny  

Kakawa 
Nowa, 

Przystaj
nia 

Kolonia  

226/1, 
226/3, 156, 
217, 227, 
276, 296, 

146/1, 146/2  

1.9239 44111 Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

99,46 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

23. Nieruchomość 
rolna 

Przystajnia 
Folwark, 

Przystajnia 
Wieś, 

Przystajnia 
Kolonia , gm. 

Brzeziny  

Przystaj
nia 

Folwark, 
Przystaj

nia 
Wieś, 

Przystaj
nia 

Kolonia  

165, 45/6, 
80/2, 241, 
263, 301, 
321, 157, 
216, 236, 
268, 316, 
19, 306/1, 

306/2 

6.4463 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

262,79 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 



24. Nieruchomość 
rolna 

Ostrów Kaliski, 
gm. Brzeziny  

Ostrów 
Kaliski  

117, 118  0.6300 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

18,55 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

25. Nieruchomość 
rolna 

Przystajnia 
Wieś, gm.  
Brzeziny  

Przystaj
nia Wieś  

337, 336, 
154, 138/1, 

138/2  

2.6400 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

106,57 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

26. Nieruchomość 
rolna 

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną  

Giżyce 240/1, 47, 
92 

1.5110 KZ1O/000
33668/2 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

51,42 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

27. Nieruchomość 
rolna 

Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Zamość 367, 368, 
475, 297, 
298, 476, 

300 

2.6800 KZ1W/000
31777/1 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

62,07 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

28. Nieruchomość 
rolna 

Zamość, gm. 
Sieroszewice 

Zamość 452 0.3400 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

9,27 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

29. Nieruchomość 
rolna 

Przystajnia 
Wieś, 

Przystajnia 
Folwark, gm. 

Brzeziny  

Przystaj
nia 

Wieś, 
Przystaj

nia 
Folwark  

47/2, 77/2, 
175, 196, 
242, 262, 
293, 322, 

143/2, 143/1 

4.5164 KZ1A/000
65244/3  

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

267,51 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

30. Nieruchomość 
rolna 

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Giżyce  249/5, 
249/6, 

5.4026 KZ1O/000
32415/7 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

214,16 zł na 
pół roku + 



Prosną  256/1, 
256/2, 257,  

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

podatek 
rolny 

31. Nieruchomość 
rolna 

Przystajnia 
Wieś, gm. 
Brzeziny  

Przystaj
nia Wieś  

152/2, 155, 
218, 224, 

279 

0.9469 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

44,75 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

32. Nieruchomość 
rolna 

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną  

Giżyce 242/1 2.6431 KZ1O/000
33363/4 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

60,64 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

33. Nieruchomość 
rolna 

Ostrów Kaliski, 
gm. Brzeziny  

Ostrów 
Kaliski  

923 1.3800 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

103,97 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

34. Nieruchomość 
rolna 

Przystajnia 
Kolonia, gm. 

Brzeziny  

Przystaj
nia 

Kolonia  

81/3, 402, 
221/2, 30, 

51, 60, 81/1, 
105/1 

2.3853 KZ1A/000
67735/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

44,62 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

35. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Kolonia,  gm. 

Brzeziny   

Przystaj
nia 

Kolonia  

27, 48, 57  0.9000 KZ1A/000
67735/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

19,50 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

36. Nieruchomość 
rolna 

Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Zamość 380  0.5100 KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

 9,11 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 



zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

37. Nieruchomość 
rolna  

Biernacice gm. 
Sieroszewice  

Biernaci
ce 

150, 151 1.7600 KZ1W/000
81830/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

77,54 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

38. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Kolonia, gm. 

Brzeziny 

Przystaj
nia 

Kolonia  

340, 353  0.2300 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

14,59 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

39. Nieruchomość 
rolna  

Kakawa Nowa, 
gm. Godziesze 

Wielkie   

Kakawa 
Nowa  

205/1, 
205/3, 119/1  

3.0199 KZ1A/000
65684/9 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

172,01 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

40. Nieruchomość 
rolna  

Kakawa Nowa, 
gm. Godziesze 

Wielkie 

Kakawa 
Nowa  

196/1 1.1268 KZ1A/000
66966/7 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

39,97 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

41. Nieruchomość 
rolna  

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną  

Giżyce  626, 629/1, 
629/2   

4.0200 KZ1O/000
33363/4 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

177,66 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

42. Nieruchomość 
rolna  

Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną   

Giżyce  95 0.6400 KZ1O/000
33363/4 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

44,74 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 



3 lata 

43. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Kolonia, gm. 

Brzeziny   

Przystaj
nia 

Kolonia  

405/2 0,1500 KZ1A/000
67735/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

2,48 zł na 
pół roku + 
podatek 
rolny  

44. Nieruchomość 
rolna  

Kakawa Nowa, 
gm. Godziesze 

Wielkie  

Kakawa 
Nowa 

197/1 2.4553 KZ1W/000
66966/7 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

88,89 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

45. Nieruchomość 
rolna  

Kakawa Nowa, 
gm. Godziesze 

Wielkie, 
Przystajnia 
Wieś gm. 
Brzeziny   

Kakawa 
Nowa, 

Przystaj
nia Wieś  

228/1, 
228/3, 173, 
237, 267, 
317, 198 

3,5184 21032 Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

190,43 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny  

46. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Wieś, gm. 
Brzeziny  

Przystaj
nia Wieś 

58/2, 64/1, 
64/3, 163, 
210, 250, 
254, 330  

2.5509 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

127,70 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

47. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Wieś, gm. 
Brzeziny  

Przystaj
nia Wieś  

234,308, 
270   

0.5400 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

21,09 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

48. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Kolonia, gm. 

Brzeziny  

Przystaj
nia 

Kolonia  

299, 301   1.0100 KZ1A/000
65244/3 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

45,80 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

49. Nieruchomość Pieczyska i Pieczys 140, 361, 2.1800 KZ1A/000 Wydzierżawienie do Raz na pół roku na 46,18 zł na 



rolna  Ostrów Kaliski, 
gm. Brzeziny  

ka, 
Ostrów 
Kaliski  

360, 286, 
550/2   

22238/5 dnia rozpoczęcia 
działań mających na 

celu utworzenie 
zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

podstawie wystawionej 
faktury w terminie 

wskazanym na fakturze 

pół roku + 
podatek 

rolny 

50. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Kolonia, gm. 

Brzeziny, 
Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną, 
Zamość, gm. 
Sieroszewice  

Przystaj
nia 

Kolonia, 
Giżyce, 
Zamość 

408/2, 
309/1, 

309/2, 24/1, 
87, 88, 107, 
108, 109, 
110, 472  

3.2062 KZ1A/000
58733/6, 

KZ1O/000
33363/4, 

KZ1W/000
73503/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

107,67 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

51. Nieruchomość 
rolna  

Przystajnia 
Kolonia gm. 

Brzeziny  

Przystaj
nia 

Kolonia  

339, 352  0.1800 KZ1A/000
58733/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

7,59 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

52. Nieruchomość 
rolna 

zabudowana 

Zamość, gm. 
Sieroszewice, 
Giżyce, gm. 
Grabów nad 

Prosną 

Zamość, 
Giżyce  

350, 351, 
33/2  

2.6253 KZ1W/000
63013/1, 

KZ1O/000
34186/6 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

255,43 zł na 
pół roku + 
podatek od 
nieruchomo
ści i podatek 

rolny 

53. Nieruchomość 
rolna  

Kakawa Nowa 
gm. Godziesze 

Wielkie 

Kakawa 
Nowa  

201/1  3.2276 KZ1A/000
66966/7 

Wydzierżawienie do 
dnia rozpoczęcia 

działań mających na 
celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, 
nie dłużej jednak niż na 

3 lata 

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionej 

faktury w terminie 
wskazanym na fakturze 

194,15 zł na 
pół roku + 
podatek 

rolny 

 

 


