
Lp. Grunt
Poło Ŝenie 

nieruchomo ści
Obręb Nr działki Pow. w ha Ksi ęga Wieczysta Przeznaczenie Termin płatno ści czynszu

Wysoko ść 
czynszu

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

1.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

8, 9/2 0,1044 KW 29123

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

468,72 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

2.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

19 0,2200 KW 29123

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

640,64 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

3.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

134/2 0,2027 KW 29123

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

203,55 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

4.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

1 0,0900 KW 29123

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

 321,17 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

5.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

139/1, 
139/2

0,1500 KW 29123

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

258,32 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

6.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

15 0,1500 KZ1A/00067212/4

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

513,97 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

7.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Ostrów Kaliski, gm. 
Brzeziny

Ostrów Kaliski 798/4 0,7912 KZ1A/00031012/1

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

 239,48 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

8.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Ostrów Kaliski, gm. 
Brzeziny

Ostrów Kaliski
780/2, 
781/2, 
781/4

1,2875 KZ1A/00017653/2

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

1237,57 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO WYDZIER śAWIENIA PRZEZ STAROSTĘ KALISKIEGO                                                                                                       
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM



9.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

13 0,3000 KZ1A/00037641/1

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

604,94 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

10.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

63/2 0,4640 KW 67212

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

 1543,13 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

11.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś

10 0,1400 KW 67212

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

611,40 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

12.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Ostrów Kaliski, gm. 
Brzeziny

Ostrów Kaliski 702/1 0,8273 KW 29123

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

811,85 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

13.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Ostrów Kaliski, gm. 
Brzeziny

Ostrów Kaliski 723/1 0,4006 KZ1A/00058595/6

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

622,30 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

14.
Nieruchomość 

rolna 
zabudowana

Ostrów Kaliski, gm. 
Brzeziny

Ostrów Kaliski 722 2,0700 KZ1A/00019904/1

WydzierŜawienie do dnia 
rozpoczęcia działań mających na 

celu utworzenie zbiornika 
retencyjnego, nie dłuŜej jednak 

niŜ na 3 lata

Raz na pół roku na podstawie 
wystawionego rachunku w terminie 

wskazanym w ww rachunku

 622,62 zł na 
pół roku + 

podatek rolny


