Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Poznań
HARMONOGRAM
przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych oraz inwestycyjnych
w województwie wielkopolskim
na miesiąc CZERWIEC 2018 roku
Szczegółowych informacji na temat ofert umieszczonych w harmonogramie można uzyskać w:
1.
2.
3.
4.
5.

Lp.

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

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

Sekcja Zamiejscowa
1.

Poznań, tel. 61 8560-623
Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu
Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu
Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu
Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu

04.06.2018 r.
godz. 11:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

r działek)
powiat turecki /
gmina
Władysławów /
obręb Felicjanów
/dz. 339/2, 340/1,
341, 342/2, 345/1

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

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

(sprzedaż/

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

0,8500

33.300,00 zł

0,9300

33 600,00 zł

dzierżawa)/
Rodzaj przetargu
tereny rolne, tereny
zabudowy

sprzedaż /

mieszkaniowej,

przetarg ustny

jednorodzinnej i

ograniczony

gruntowa
niezabudowana

usług

KOWR OT w Poznaniu
ul. Fredry 12,
2.

05.06.2018

sala przetargowa

godz. 10.00

(parter budynku,
wejście od ulicy

szamotulski/
Kaźmierz/Dolne

użytki rolne

Pole/77

sprzedaż/ ustny
ograniczony

rolna

nieruchomośc posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt zbliżony
do litery "L", bardzo wąski, wydłużony utrudniający uprawę.

Fredry),

3.

4.

07.06.2018
godz. 9.00

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/
Ostrzeszów/
Olszyna/ 177/4,
177/6, 235

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

Przygodzicach -

Ostrzeszów/

Pardalin 1A

Olszyna/ 179/2

tereny rolne, droga

dzierżawa/

ekspresowa -

ograniczony ofert

wariant podstawowy

pisemnych

tereny rolne

ograniczony ofert

dzierżawa/
pisemnych

rolna
niezabudowana

rolna
niezabudowana

10,7098

6 dt

14,7849

16 dt

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

(sprzedaż/

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

dzierżawa)/

r działek)

Rodzaj przetargu
tereny rolne, tereny

5.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

Przygodzicach -

Ostrzeszów/

Pardalin 1A

Olszyna/ 226

lasów, gazociąg
wysokiego ciśnienia,
pas technologiczny,
droga ekspresowa -

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna
niezabudowana

15,1300

8 dt

13,9320

22 dt

20,1950

27 dt

14,4784

47 dt

20,1060

16 dt

wariant podstawowy

6.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

Przygodzicach -

Ostrzeszów/

Pardalin 1A

Olszyna/ 238

dzierżawa/
tereny rolne
tereny rolne, tereny

ograniczony ofert
pisemnych

rolna
niezabudowana

rolne z

7.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/
Ostrzeszów/
Olszyna/ część dz.
257/8

ograniczeniami,
tereny lasów,

dzierżawa/

gazociąg wysokiego

ograniczony ofert

ciśnienia, pas

pisemnych

rolna
niezabudowana

technologiczny,
droga główna projektowana
tereny
rolne, tereny
rolne z

8.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/
Ostrzeszów/
Olszyna/ część dz.
257/8

ograniczeniami,
tereny lasów,

dzierżawa/

gazociąg wysokiego

ograniczony ofert

ciśnienia, pas

pisemnych

rolna
niezabudowana

technologiczny,
droga główna projektowana
tereny
rolne, tereny
rolne z
ograniczeniami,
tereny lasów, tereny
rozproszonej
zabudowy

ostrzeszowski/

9.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

zagrodowej, strefa B

Ostrzeszów/

ochrony

Olszyna/ część dz.

zachowanych

284/2 oraz działki

elementów

189/3, 275/4,

zabytkowych, tereny

275/6, 280

wyznaczone do
zabudowy na
obszarach
wyposażonych w
podziemną sieć
drenarską, droga
główna

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna
zabudowana

Na działce 275/6 zlokalizowane jest sześć zbiorników betonowych.
Na działce 284/2 zlokalizowany jest środek trwały - garaże. Na
części działki 284/2 występują melioracje.

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n
r działek)

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

(sprzedaż/

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

dzierżawa)/
tereny rolne, tereny

Rodzaj przetargu

rolne z
ograniczeniami,
tereny lasów, tereny
rozproszonej
zabudowy
zagrodowej, strefa B
ochrony
zachowanych

10.

07.06.2018
godz. 9.00

ostrzeszowski/

elementów

SZGZ OT KOWR w

Ostrzeszów/

zabytkowych, tereny

dzierżawa/

Przygodzicach -

Olszyna/ część dz.

wód, cieki wodne,

ograniczony ofert

Pardalin 1A

284/2 oraz działki

obszary na których

pisemnych

278/3, 282, 283

może wystąpić

rolna
zabudowana

Na działce 282 zlokalizowany jest środek trwały na koncie
pozabilansowym - stodoła (ruiny). Na części działki zlokalizowane

20,3200

3 dt

15,1100

19 dt

40,6100

309 dt

są melioracje.

problem z
odprowadzeniem
wód opadowych,
tereny wyznaczone
do zabudowy na
obszarach
wyposażonych w
podziemną sieć
drenarską, droga
tereny rolne, tereny

11.

12.

07.06.2018
godz. 9.00

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/
Ostrzeszów/
Olszyna/ część dz.
284/2

rolne z
ograniczeniami,

dzierżawa/

tereny rozproszonej

ograniczony ofert

zabudowy

pisemnych

rolna
niezabudowana

Na działce zlokalizowane są melioracje

zagrodowej, tereny
lasów, strefa B
tereny rolne, tereny

Na części działki nr 566 występują następujące środki trwałe:

ostrzeszowski/

rolne z

garaże na ciągniki, pałac, magazyn pasz, budynek socjalny, szopa

SZGZ OT KOWR w

Ostrzeszów/

ograniczeniemi,

dzierżawa/

Przygodzicach -

Rogaszyce/ 568,

tereny

ograniczony ofert

Pardalin 1A

570, 571 i część dz.

wielofunkcyjne z

pisemnych

566, 561/2

rolna
zabudowana

na narzędzia, kuźnia stelmacharnia, magazyn stodoła,ferma krów,
magazyn sprzętu, magazyn, jałownik magazyn, magazyn
materiałów pędnych, komin CO, ogrodzenie gospodarstwa,

dominującym

ogrodzenie wybiegu fermy, ogrodzenie fermy siatka, waga

udziałem zabudowy

wozowa samochodowa, silos dwukomorowy, komplet udojowy

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n
r działek)

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

(sprzedaż/

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

dzierżawa)/
tereny rolne, tereny

Rodzaj przetargu

rolne z
ograniczeniami,

13.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/
Ostrzeszów/
Rogaszyce/ część
dz. 566

tereny
wielofunkcyjne z

dzierżawa/

dominującym

ograniczony ofert

udziałewm zabudowy

pisemnych

rolna

Na działce zlokalizowane są następujące środki trwałe: melioracje

niezabudowana

i drenaż rurkowy

19,2000

32 dt

15,8500

45 dt

15,6000

28 dt

mieszkaniowej
zagrodowej, tereny
lasów, Strefa B

14.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/

ochrony
tereny rolne, tereny

Ostrzeszów/

rolne z

Rogaszyce/ część

ograniczeniami,

dz. 566

tereny
tereny rolne, tereny

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna

Na działce zlokalizowane są następujące środki trwałe: melioracje

niezabudowana

i drenaż rurkowy

rolna

Na działce zlokalizowane są następujące środki trwałe: melioracje

niezabudowana

i drenaż rurkowy

rolne z
ograniczeniami,
tereny
wielofunkcyjne z
dominującym
udziałewm zabudowy

15.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/

mieszkaniowej

Ostrzeszów/

zagrodowej, tereny

Rogaszyce/ część

lasów, Strefa B

dz. 566

ochrony
zachowanych
elementów
zabytkowych, droga
ekspresowa wariant podstawowy,
Aglomeracja
Ostrzeszów

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n
r działek)

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

(sprzedaż/

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

dzierżawa)/
tereny rolne, tereny

Rodzaj przetargu

rolne z
ograniczeniami,
tereny
wielofunkcyjne z
dominującym
udziałewm zabudowy

16.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/

mieszkaniowej

Ostrzeszów/

zagrodowej, tereny

Rogaszyce/ część

lasów, Strefa B

dz. 566

ochrony

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna

Na działce zlokalizowane są następujące środki trwałe: melioracje

niezabudowana

i drenaż rurkowy

8,8500

25 dt

20,2300

27 dt

19,3800

69 dt

15,8300

60 dt

13,6400

53 dt

zachowanych
elementów
zabytkowych, droga
ekspresowa wariant podstawowy,
Aglomeracja
Ostrzeszów

17.

18.

07.06.2018
godz. 9.00

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/
Ostrzeszów/
Rogaszyce/ część
dz. 559

ostrzeszowski/
Ostrzeszów/
Rogaszyce/ część
dz. 559
ostrzeszowski/

19.

20.

07.06.2018
godz. 9.00

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

tereny rolne, droga
ekspresowa Aglomeracja

ekspresowa Aglomeracja

pisemnych

rolna
niezabudowana

Ostrzeszów
tereny rolne, droga
ekspresowa -

Kochłowy/

Aglomeracja

część dz. 559 oraz

Ostrzeszów, tereny

działka nr 182

lasów

dz. 559

dzierżawa/

wariant podstawowy, ograniczony ofert

wariant podstawowy,

Rogaszyce/ część

rolna
niezabudowana

Ostrzeszów

Rogaszyce i

Ostrzeszów/

pisemnych

tereny rolne, droga

Ostrzeszów/

ostrzeszowski/

dzierżawa/

wariant podstawowy, ograniczony ofert

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna
niezabudowana

tereny rolne, droga
ekspresowa -

dzierżawa/

wariant podstawowy, ograniczony ofert
Aglomeracja
Ostrzeszów

pisemnych

rolna
niezabudowana

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

(sprzedaż/

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

dzierżawa)/

r działek)

Rodzaj przetargu
tereny rolne, tereny
rolne z
ograniczeniami,

21.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/

tereny lasów, Strefa

Ostrzeszów/

OW - ochrony

Rogaszyce/ część

archeologicznej,

dz. 561/2

droga ekspresowa -

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna
niezabudowana

17,7300

18 dt

17,0900

53 dt

15,4400

17 dt

13,7900

45 dt

wariant podstawowy,
Aglomeracja
Ostrzeszów
tereny rolne, tereny
rolne z
ograniczeniami,

22.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/

tereny lasów, Strefa

Ostrzeszów/

OW - ochrony

Rogaszyce/ część

archeologicznej,

dz. 561/2

droga ekspresowa -

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna
niezabudowana

wariant podstawowy,
Aglomeracja
Ostrzeszów
tereny rolne, tereny
rolne z
ograniczeniami,

23.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/

tereny lasów, Strefa

Ostrzeszów/

OW - ochrony

Rogaszyce/ część

archeologicznej,

dz. 561/2

droga ekspresowa -

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna
niezabudowana

wariant podstawowy,
Aglomeracja
Ostrzeszów
tereny rolne, tereny
rolne z

24.

07.06.2018
godz. 9.00

SZGZ OT KOWR w
Przygodzicach Pardalin 1A

ostrzeszowski/

ograniczeniami,

Ostrzeszów/

tereny lasów, Strefa

Rogaszyce/ część

OW - ochrony

dz. 561/2 oraz

archeologicznej,

działki nr 563 i

droga ekspresowa -

545

wariant podstawowy,
Aglomeracja
Ostrzeszów

dzierżawa/
ograniczony ofert
pisemnych

rolna
niezabudowana

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

dzierżawa)/

r działek)
wielkopolskie/Zbą

Rodzaj przetargu

(sprzedaż/

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

szyń/Perzyny/dz.
25.

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

godz. 12:00

Fredry 12

300/4 + udział 1/9
sprzedaż-przetarg
RZ-tereny
Działka
użytków
gruntu
zielonych
nie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,4160
Kodeksu cywilnego
8500,00
na koszt i staraniem nabywcy.
w działce gruntu nr
ograniczony
ewid. 300/12 o
pow. 0,0985ha
wielkopolskie/Zbą
szyń/Perzyny/dz.

26.

RZ- tereny użytków

zielonych i w
sprzedaż-przetarg
minimalnym
Działka gruntu
stopniunie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,2576
Kodeksu cywilnego
5 550,00
na złkoszt i staraniem nabywcy.
w działce gruntu nr
ograniczony
jako tereny
ewid. 300/12 o
gospodarki leśnej.
pow. 0,0985ha
wielkopolskie/Zbą

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

300/5+ udział 1/9

godz. 12:00

Fredry 12

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

300/6+ udział 1/9

godz. 12:00

Fredry 12

w działce gruntu nr

szyń/Perzyny/dz.
27.

RZ-tereny użytków sprzedaż-przetarg
Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,1674
Kodeksu cywilnego
4 000,00
na złkoszt i staraniem nabywcy.
zielonych
ograniczony

ewid. 300/12 o
pow. 0,0985ha
wielkopolskie/Zbą
szyń/Perzyny/dz.
28.

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

300/7+ udział 1/9

godz. 12:00

Fredry 12

w działce gruntu nr

RZ-tereny użytków sprzedaż-przetarg
Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,3065
Kodeksu cywilnego
6 750,00
na złkoszt i staraniem nabywcy.
zielonych
ograniczony

ewid. 300/12 o
pow. 0,0985ha
wielkopolskie/Zbą
szyń/Perzyny/dz.

29.

RZ- tereny użytków

zielonych i w
sprzedaż-przetarg
minimalnym
Działka gruntu
stopniunie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,2118
Kodeksu cywilnego
4 750,00
na złkoszt i staraniem nabywcy.
w działce gruntu nr
ograniczony
jako tereny
ewid. 300/12 o
gospodarki leśnej.
pow. 0,0985ha
wielkopolskie/Zbą

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

300/8+ udział 1/9

godz. 12:00

Fredry 12

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

300/9+ udział 1/9

godz. 12:00

Fredry 12

w działce gruntu nr

szyń/Perzyny/dz.
30.

RZ-tereny użytków sprzedaż-przetarg
Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,1405
Kodeksu cywilnego
3 450,00
na złkoszt i staraniem nabywcy.
zielonych
ograniczony

ewid. 300/12 o
pow. 0,0985ha
wielkopolskie/Zbą
szyń/Perzyny/dz.
31.

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

godz. 12:00

Fredry 12

300/10+ udział
1/9 w działce
gruntu nr ewid.
300/12 o pow.
0,0985ha

RZ-tereny użytków sprzedaż-przetarg
Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,1575
Kodeksu cywilnego
3 750,00
na złkoszt i staraniem nabywcy.
zielonych
ograniczony

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

dzierżawa)/

r działek)
wielkopolskie/Zbą

Rodzaj przetargu

(sprzedaż/

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

szyń/Perzyny/dz.
32.

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

godz. 12:00

Fredry 12

300/11+ udział
1/9 w działce
gruntu nr ewid.

RZ-tereny użytków sprzedaż-przetarg
Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,3423
Kodeksu cywilnego
6 750,00
na złkoszt i staraniem nabywcy.
zielonych
ograniczony

300/12 o pow.
0,0985ha
wielkopolskie/Zbą
szyń/Perzyny/dz.
33.

08.06.2018r.

KOWR OT Poznań ul.

godz. 12:00

Fredry 12

300/14+ udział
1/9 w działce
gruntu nr ewid.

RZ-tereny użytków sprzedaż-przetarg
Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu
rolna do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145
0,7019
Kodeksu cywilnego
14 850,00
na zł
koszt i staraniem nabywcy.
zielonych
ograniczony

300/12 o pow.
0,0985ha
Sekcja Zamiejscowa
34.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

35.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

36.

godz. 9:00

gmina Wilczyn /

Zasobem w Malińcu

obręb Biela /dz.

ul. Gospodarcza 7 62-

19/19, 19/20,

510 Konin

34/1, 37/1

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62-

godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

38.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

dzierżawa /
teren rolny

8/2, 9/2
powiat Koniński /

Sekcja Zamiejscowa
37.

obręb Biela /dz.

Gospodarowania

510 Konin

08.06.2018 r.

gmina Wilczyn /

Sekcja Zamiejscowa

Sekcja Zamiejscowa
08.06.2018 r.

powiat Koniński /

obręb Wiśniewa

gruntowa
niezabudowana

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

zabudowana

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

dzierżawa /
teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

91/3

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

obręb Wturek /dz.
97/1

190,00 dt

4,9300

33,00 dt

18,8100

86,00 dt

10,5100

63,00 dt

dzierżawa /

powiat Koniński /

gmina Wilczyn /

34,2269

pisemnych

pisemnych

obręb Wturek /dz.

93,00 dt

dzierżawa /

/dz. 339

gmina Wilczyn /

19,2400

pisemnych

powiat Koniński /
gmina Wilczyn /

przetarg
ograniczony ofert

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

pisemnych

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

dzierżawa)/

r działek)

Rodzaj przetargu

powiat Koniński /

dzierżawa /

Sekcja Zamiejscowa
39.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

40.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

41.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

42.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

43.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

gmina Wilczyn /
obręb Wturek /dz.

teren rolny

(sprzedaż/

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

105/1, 106

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

gmina Wilczyn /
obręb Wturek /dz.

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

125/4

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

gmina Wilczyn /
obręb Cegielnia

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

/dz. 36/2

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

gmina Wilczyn /
obręb Wiśniewa

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

/dz. 50/3

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

gmina Wilczyn /
obręb Wiśniewa

teren rolny

/dz. 70/1, 72/1

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

10,2400

48,00 dt

17,1700

96,00 dt

5,6000

4,50 dt

11,1100

92,00 dt

8,2100

61,00 dt

8,5200

13,50 dt

32,0600

545,00 dt

pisemnych

powiat Koniński /

44.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Sekcja Zamiejscowa

gmina Wilczyn /

Gospodarowania

obręb Cegielnia

Zasobem w Malińcu

/dz. 6/3, 6/4, 6/5,

ul. Gospodarcza 7 62-

6/6, 6/7, 28/2,

510 Konin

28/3, 28/4, 28/5,

Sekcja Zamiejscowa
45.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

dzierżawa /
teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

pisemnych

28/6
powiat Koniński /
gmina Wilczyn /
obręb Wiśniewa
/dz. 190/1, 238,
245/1, 247/2,
262/1, 264, 267/1,

dzierżawa /
teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

zabudowana

pisemnych

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

dzierżawa)/

r działek)

Rodzaj przetargu

powiat Koniński /

dzierżawa /

Sekcja Zamiejscowa
46.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

47.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

48.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

49.

08.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

50.

51.

52.

14.06.2018
godz. 10.00

14.06.2018
godz. 10.00

14.06.2018
godz. 10.00

gmina Wilczyn /
obręb Wiśniewa

teren rolny

(sprzedaż/

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

/dz. 83/1, 84/3

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

gmina Wilczyn /
obręb Wiśniewa

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

/dz. 84/4, 84/5

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

gmina Wilczyn /
obręb Wiśniewa

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

/dz. 304, 348

pisemnych

powiat Koniński /

dzierżawa /

gmina Wilczyn /
obręb Wiśniewa

teren rolny

/dz. 313, 349

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

7,5900

39,00 dt

8,2500

54,00 dt

9,9400

76,00 dt

8,1700

59,00 dt

pisemnych

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A

Torzeniec/ 729/1

jednorodzinna

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A

Torzeniec/ 729/2

jednorodzinna

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A

Torzeniec/ 729/3

jednorodzinna

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

0,1491

12 950,00 zł

0,1487

12 875,00 zł

0,1489

12 950,00 zł

Lp.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

dzierżawa)/

r działek)

Rodzaj przetargu

14.06.2018
godz. 10.00

14.06.2018
godz. 10.00

14.06.2018
godz. 10.00

14.06.2018
godz. 10.00
14.06.2018
godz. 10.00
14.06.2018
godz. 10.00

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A

Torzeniec/ 729/4

jednorodzinna

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A

Torzeniec/ 729/5

jednorodzinna

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A

Torzeniec/ 729/6

jednorodzinna

SZGZ OT KOWR w

ostrzeszowski/

zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A
SZGZ OT KOWR w

Torzeniec/ 729/7
ostrzeszowski/

jednorodzinna
zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A
SZGZ OT KOWR w

Torzeniec/ 729/8
ostrzeszowski/

jednorodzinna
zabudowa

Przygodzicach -

Doruchów/

mieszkaniowa

Pardalin 1A

Torzeniec/ 729/9

jednorodzinna

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

(sprzedaż/

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

sprzedaż/ ustny

nierolna

Cena wywoławcza została obniżona o 50% w stosunku do I

nieograniczony

niezabudowana

przetargu.

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

0,1490

12 950,00 zł

0,1491

12 950,00 zł

0,1492

12 950,00 zł

0,1492

12 950,00 zł

0,1492

12 950,00 zł

0,1492

12 950,00 zł

Lp.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

dzierżawa)/

r działek)

Rodzaj przetargu

powiat turecki /

dzierżawa /

Sekcja Zamiejscowa
59.

21.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

Sekcja Zamiejscowa
60.

21.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

gmina Tuliszków /
obręb Grzymiszew

teren rolny

(sprzedaż/

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

/ dz. 116/1

pisemnych

powiat turecki /

dzierżawa /

gmina Tuliszków /
obręb Grzymiszew
/ dz. 843/13

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

pisemnych

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Czynsz

nieruchomości

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

3,2595

26,00 dt

2,4724

8,60 dt

Lp.

61.

Data i godzina

Miejsce

Położenie

Możliwe

Forma

Rodzaj i charakter

rozpoczęcia

przeprowadzenia

nieruchomości

przeznaczenie

rozdysponowania

nieruchomości

przetargu

przetargu (nazwa

(województwo/pow

nieruchomości*

jednostki)

iat/gmina/obręb/n

dzierżawa)/

r działek)
powiat turecki /

Rodzaj przetargu

Sekcja Zamiejscowa
Gospodarowania

gmina Tuliszków /

Zasobem w Malińcu

obręb Gadowskie

ul. Gospodarcza 7 62-

Holendry / dz.

510 Konin

105/1, 105/10

21.06.2018 r.
godz. 9:00

Sekcja Zamiejscowa
62.

21.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

63.

21.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin
Sekcja Zamiejscowa

64.

21.06.2018 r.
godz. 9:00

Gospodarowania
Zasobem w Malińcu
ul. Gospodarcza 7 62510 Konin

obręb Grzymiszew

(sprzedaż/

teren rolny

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

teren rolny

przetarg
ograniczony ofert

powiat turecki /

dzierżawa /
teren rolny

przetarg

gruntowa
niezabudowana

pisemnych

powiat turecki /

dzierżawa /

obręb Psary / dz.

teren rolny

400/6, 400/8, 461

gruntowa

ograniczony ofert

387

gmina Przykona /

Czynsz

nieruchomości (w

wywoławczy

(w ha)

zł)

dzierżawny (w dt)

7,7127

6,50 dt

24,4800

19,80 dt

5,4900

8,00 dt

8,2000

15,50 dt

dzierżawa /

pisemnych

obręb Psary / dz.

Cena wywoławcza

pisemnych

/ dz. 833, 836

gmina Przykona /

Powierzchnia
nieruchomości

dzierżawa /

powiat turecki /
gmina Tuliszków /

Opis nieruchomości (media, podstawowe atrybuty)

przetarg

gruntowa

ograniczony ofert

niezabudowana

pisemnych

KOWR OT w Poznaniu
ul. Fredry 12,
65.

29.06.2018

sala przetargowa

godz. 11.00

(parter budynku,
wejście od ulicy

szamotulski/
Kaźmierz/Dolne

użytki rolne

Pole/77

sprzedaż/ ustny
nieograniczony

rolna

nieruchomośc posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt zbliżony
do litery "L", bardzo wąski, wydłużony utrudniający uprawę.

0,9300

33 600,00 zł

23,2243

6 883 550,00 zł

Fredry),

KOWR OT w
Poznaniu

ul.

Fredry 12,
66.

29.06.2018 godz.

sala przetargowa

10:00

(parter budynku,
wejście od ulicy
Fredry),
tel. 618560654

poznański/
Kórnik/

teren usług

Błażejewko/ nr

turystycznych oraz

362/24-362/31,

użytku ekologicznego

362/7

nieruchomośc zanudowana budynkami dawnego tzw. Ośrodka
sprzedaż/ ustny

nieruchomość

Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Błażejewku, Nieruchomość

nieograniczony

nierolna

wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną, wodnokanalizacyjną
oraz gazową

