
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

Przystajnia Wieś; 
Przystajnia 
Folwark; 

Przystajnia Kolonia, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś; 

Przystajnia 
Folwark; 

Przystajnia 
Kolonia

43/2,43/3, 
146/1,        

11
5,2731 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

380,59 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

2.
Nieruchomość 

rolna

Przystajnia Wieś; 
Przystajnia 
Folwark; 

Przystajnia Kolonia, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Wieś; 

Przystajnia 
Folwark; 

Przystajnia 
Kolonia 

170, 201, 
229, 274, 

299, 136/1, 
136/2, 55, 
101, 366, 
372, 344 

4,8600 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

215,48 zł  na 
pół roku + 

podatek rolny  

3.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Wieś, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Wieś
134/1, 

134/3, 219
0,5573 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

25,60 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny 

4.
Nieruchomość 

rolna

Przystajnia 
Folwark, gm. 

Brzeziny

Przystajnia 
Folwark

170/2, 
170/3

2,3900 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

158,44 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

5.
Nieruchomość 

rolna

Przystajnia Wieś; 
Przystajnia 

Folwark, gm. 
Brzeziny

Przystajnia 
Wieś; 

Przystajnia 
Folwark

252, 297, 
332, 79/2, 

45/4, 150/1, 
150/2, 153

4,9980 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

264,45 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

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



6.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

774/1, 
902/1, 
902/2, 

902/3, 933

4,6730 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

202,10 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

7.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia

12, 395, 
322/1, 
322/2, 
214/2, 
200/1

2,6588 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

46,27 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

8.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
208, 389, 

328/2
0,8600 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

16,65 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

9.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

144, 145, 
146, 147,

2,1600 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

161,52 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

10.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

782/1, 890, 
891, 937, 

938
6,3710 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

203,68 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

11.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

384, 385, 
417, 418, 

798/5, 
799/3, 
799/4, 
800/3, 
800/4

3,2888 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

139,32 zł na 
pół roku + 

podatek rolny



12.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
342, 357 0,4100 KW 29123

WydzierŜawienie do dnia rozpoczęcia 
działań mających na celu utworzenie 

zbiornika retencyjnego, nie dłuŜej jednak 
niŜ na 1 rok

Raz na pół roku na 
podstawie wystawionego 

rachunku w terminie 
wskazanym w ww rachunku

30,01 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

13.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia

104/1, 
104/3, 

127/1, 29, 
50, 59, 

80/1, 314/2, 
403/2

2,8025 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

54,66 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

14.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
379 0,3100 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

15,37 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

15.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

199, 200, 
201, 202, 
203, 472

2,3700 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

105,66 zł  na 
pół roku + 

podatek rolny

16.
Nieruchomość 

rolna
Kakawa Nowa, gm. 
Godziesze Wielkie

Kakawa Nowa
219/1, 
219/3

2,1545 KW 69778

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

42,98 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

17.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia

31, 52, 401, 
106/1, 
106/3, 
220/1, 

220/2, 82, 
316/1, 
316/2

2,4430 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

42,69 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny



18.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia

199/1, 
213/2, 
323/1, 

323/2, 394

2,2721 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

43,86 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

19.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
281, 282 0,4400 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

6,19 zł     na 
pół roku + 

podatek rolny

20
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
374 0,3300 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

22,10 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

21
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
 204/1 0,2461 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

4,54 zł     na 
pół roku + 

podatek rolny

22.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

290, 291, 
292, 447, 

518/1, 293
6,9978 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

177,61 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

23.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

840, 892, 
936, 842, 

794/2, 
781/3, 
780/3,  
780/4, 
794/3

3,0181 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

59,25 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny



24.
Nieruchomość 

rolna

Przystajnia 
Folwark, 

Przystajnia Wieś, 
gm. Brzeziny

Przystajnia 
Folwark, 

Przystajnia 
Wieś

51, 62, 97, 
161, 186, 
295, 185, 

342, 148/1, 
148/2, 93/1, 

93/2

5,1500
KZ1A/00037194/2 
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

159,54 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

25.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Wieś, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Wieś

59/2, 63/1, 
159, 214, 
249, 255, 

329

3,3526 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

178,79 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

26.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Wieś, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Wieś

172, 199, 
222, 246, 
310, 326, 

258, 145/1, 
145/2, 42/2

3,6036 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

161,65 zł na 
pół roku + 

podatek rolny

27.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

796/1, 844, 
845

2,2190 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

94,46 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

28.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

767, 768, 
769, 904, 

931, 770/1
2,9354 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

130,05 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

29.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia

400, 219/2, 
317/1, 

317/2, 413, 
205/1, 
205/3

1,0287 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

18,04 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny



30.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

729/1, 
729/2, 727

6,8614 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

94,49 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

31.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Wieś, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Wieś
221 1,2200 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

25,08 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

32.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
384 0,3200 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

13,41 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

33.
Nieruchomość 

rolna
Ostrów Kaliski, gm. 

Brzeziny
Ostrów Kaliski

878, 659/2, 
659/4, 
730/1, 
730/2

2,6200 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

48,15 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny

34.
Nieruchomość 

rolna
Przystajnia Kolonia, 

gm. Brzeziny
Przystajnia 

Kolonia
385 0,6500 KZ1A/00029123/5

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

34,28 zł   na 
pół roku + 

podatek rolny


