
       Krzemieniewo, dnia 05 września2019r 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW USTNYCH 
NIEOGRANICZONYCH  

 
Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze położonych na terenie Gminy Krzemieniewo 

 
Na podstawie  § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r(Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1490 ze zm.) 

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 28 sierpnia 2019r. 
kolejno od godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie o pok.33 odbywały się przetargi ustne 
nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze stanowiących 
własność Gminy Krzemieniewo.  
 
 

1. Obręb Lubonia działka nr 58, o pow. 2,2600 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00023448/9 oznaczona 
w ewidencji gruntów jako RIIIb 0,7800 ha, RIVa – 1,4800 ha 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny ; 741,40 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu 5 500,00 zł     

 
Przetarg wygrał : Pan Paweł Kmiecik 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 8 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

2. Obręb Krzemieniewo działka nr 725/2, o pow. 1,6200 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00023449/6 
oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIa - 1.1500 ha , RIIIb - 0.3100 ha oraz RIVa – 0,1500 ha 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny ; 583,33zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 3 700,00 zł     

 
Przetarg wygrał : Pan Stanisław Puślednik 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 7 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

3. Obręb Krzemieniewo działka nr 214, o pow. 0,3300 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00023449/6 
oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIa – 0,2100 ha , RIIIb – 0,0700 ha oraz RIVb – 0,0500 ha 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny ; 118,39 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 800,00 zł     

 
Przetarg wygrał : Pan Łukasz Roszkiewicz  
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

 

 



4. Obręb Drobnin działka nr 125/7, o pow. 0,3500 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00023443/4 
oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIb – 0,1100 ha, R IVa – 0,2400 ha 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny ; 114,16 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 124,16 zł     

 
Przetarg wygrał : Pan Marek Nyczak 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

5. Obręb Drobnin działka nr 50, o pow. 1,6100 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00023442/7 oznaczona 
w ewidencji gruntów jako RIIIb – 1,3200 ha, R VI – 0,1100 ha, W-RIIIb – 0,1800 ha 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny ; 578,95 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 3 900,00 zł     

 
Przetarg wygrał : Pan Stanisław Puślednik 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 8 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

6. Obręb Drobnin działka nr 137, o pow. 1,0200 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00023447/2 
oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIa- 1,0200 ha 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny : 375,36 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 2 300,00 zł     

 
Przetarg wygrał : Pan Zbigniew Glapiak 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 8 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

7. Obręb Garzyn działka nr 142, o pow. 1,5000 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00023444/1 oznaczona 
w ewidencji gruntów jako RIV – 1,5000 ha 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny : 460,50 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 3 850,00 zł     

 
Przetarg wygrała : Pani Katarzyna Michalak 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 6 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

8. Obręb Garzyn działki nr 128/5, 128/6, 128/4 o łącznej pow. 0,3850 ha , w tym: 
           dz. nr 128/5 o pow. 0,1337 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIVa – 0,1337 ha,  
            dz. nr 128/6 o pow. 0,1223 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIVb – 0,1223 ha,   
            dz. nr 128/4 o pow. 0,1290 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIVb - 0,1290 ha, 
            Wszystkie zapisane w KW PO1Y/00023444/1.  

roczny wywoławczy czynsz dzierżawny : 118,20 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 310,00 zł     

 
Przetarg wygrała : Pani Katarzyna Michalak 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

 



9. Obręb Oporowo działki nr 118/1, 119/1, 115, 114 o łącznej pow. 0,9928 ha , w tym: 
dz. nr 118/1 o pow. 0,0473 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIb – 0,0140 ha,  
   RIVa – 0,0333 ha 
dz. nr 119/1 o pow. 0,1355 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIb – 0,0804 ha,  
   RIVa – 0,0281 ha, RV – 0,0270 ha, obie zapisane w KW PO1Y/00023454/4  

       dz. nr 115 o pow. 0,2600 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIb - 0,1500 ha, 
          RV – 0,1100ha 
       dz. nr 114 o pow. 0,5500 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIb – 0,4200 ha,  
         RIVa – 0,0800 ha, RV – 0,0500 ha, obie zapisane w KW PO1Y/00023455/1  

 
roczny wywoławczy czynsz dzierżawny : 336,84 zł    
najwyższy czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu : 2 900,00 zł     

 
Przetarg wygrał : Pan Wojciech Skrzypczak 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 6 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

 

 
 

         


