
ROL.6845.2.2016.AC
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARÓW

 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  ROLNYCH

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu 
nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 14 września  2016r. na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych:

Lp. Obręb nr działki, KW, powierzchnia i opis Liczba osób 
dopuszczonych/ 
niedopuszczonych 
do przetargu

Cena 
wywoławcza

najwyższa cena 
osiągnięta w 
przetargu

Imię i nazwisko 
dzierżawcy

1 Wieś Osiniec, sołectwo Biała, gmina Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  
643 (część) o powierzchni 0,5300 ha, położona w obrębie 
0001  Biała, arkusz mapy 6, zapisana w KW 
PO1T/00009853/4. Działka  położona w kompleksie gruntów 
rolnych, w obrębie wsi Osiniec.  Zgodnie z  ewidencją 
gruntów działka stanowi: ŁV-0,5300 ha i LsV-0,0300 ha. 
Przedmiotem przetargu jest wyłącznie część działki oznaczona 
jako ŁV.   Działka gruntu aktualnie nieużytkowana  rolniczo, 
porośnięta samosiewami sosny. Ukształtowanie terenu  
pagórkowate. Dojazd do działki drogą gruntową.

2 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

80,00 zł 90,00 zł Tomasz Bruszyński

2 Wieś Biała, sołectwo Biała,  gmina Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, działki o numerach: 231/1, 231/2 i 
232/3  o łącznej powierzchni 0,9900 ha, obręb 0001 Biała,  
arkusz mapy 3, zapisane w KW PO1T/00009853/4. 
Nieruchomości rolne  położone są wśród terenów rolnych, w 
pewnej odległości od zabudowy mieszkaniowej. 
Ukształtowanie terenu działek równe, kształt rozłogu 
korzystny. W skład kompleksu wchodzą: dz. 231/1: RV-0,1900 

6 podmiotów 
dopuszczonych
0
niedopuszczonych

190,00 zł 200,00 zł Sebastian Boguń



ha, RIVb-0,4200 ha; dz.231/2: RIVb-0,1500 ha, RV-0,1600 
ha; dz. 232/3: PsV-0,0400 ha i RV-0,0300 ha. Dostęp do 
działek 231/1 i 231/2 z drogi publicznej przez dz. 232/3. Na 
działkach sąsiednich – od strony drogi do Trzcianki, przebiega 
linia energetyczna. W odległości około 100 m od działek 
231/1 i 231/2 znajdują się wiatraki, tworzące małą fermę 
wiatrową.  Działy III i IV księgi wieczystej 
PO1T/00009853/4, w której wpisane są  powyższe 
nieruchomości, nie wykazują żadnych wpisów, wzmianek lub 
ostrzeżeń, w tym również zapisów dotyczących ustanowienia 
służebności przejazdu dla innych działek. 

3 Wieś Biała, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  762/2 o 
powierzchni 0,0600 ha,  położona w obrębie 0001  Biała, 
arkusz mapy 6, zapisana w KW PO1T/00009853/4. Działka  
położona w strefie zabudowy wsi Biała, pomiędzy ulicami 
Gorzelnianą i Radolińską.  Zgodnie z  ewidencją gruntów 
działka stanowi RV-0,0600 ha. Działka nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do 
działki 762/2 możliwy jest wyłącznie poprzez 
nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany jest we 
własnym zakresie uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości 
sąsiadujących na przejazd do działki.   Ukształtowanie terenu  
płaskie, kształt działki korzystny. 

3 podmioty 
dopuszczone
o 
niedopuszczonych

10,00 zł 20,00 zł Elżbieta Wiśniewska



4 Wieś Biała, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  451 o 
powierzchni 2,0400 ha,  położona w obrębie 0001  Biała, 
arkusz mapy 5, zapisana w KW PO1T/00009853/4. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Biała, w kompleksie 
gruntów ornych.  Zgodnie z  ewidencją gruntów działka 
stanowi: PsV-0,0800 ha, RIVa-0,4400 ha i RV-1,5200 ha. 
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej. Dostęp do działki  451 możliwy jest wyłącznie 
poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę 
właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na przejazd do 
działki.  Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki średnio 
korzystny. 

5 podmiotów 
dopuszczonych
0 
niedopuszczonych

330,00 zł ---- brak

5 Wieś Biernatowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  13 o 
powierzchni 0,9200 ha,  położona w obrębie 0002 
Biernatowo, arkusz mapy 1, zapisana w KW 10024. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Biernatowo, w 
kompleksie gruntów ornych i łąk.  Zgodnie z  ewidencją 
gruntów działka stanowi: ŁV-0,9200 ha. Działka nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do 
działki  13 możliwy jest wyłącznie poprzez nieruchomości 
sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany jest we własnym 
zakresie uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości 
sąsiadujących na przejazd do działki.   Ukształtowanie terenu  
płaskie, kształt działki nieregularny. 

2 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

140,00 zł 150,00 zł Tomasz Bruszyński



6 Wieś Biernatowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  47/2 o 
powierzchni 2,9300 ha,  położona w obrębie 0002 
Biernatowo, arkusz mapy 1, zapisana w KW 10024. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Biernatowo, w 
kompleksie gruntów ornych i łąk.  Zgodnie z  ewidencją 
gruntów działka stanowi: ŁV-2,2300 ha i RV-0,7000 ha. 
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej. Dostęp do działki  47/2 możliwy jest wyłącznie 
poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę 
właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na przejazd do 
działki.   Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki 
regularny. 

3 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

420,00 zł 1300,00 zł Tomasz Bruszyński

7 Wieś Biernatowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  42/4 o 
powierzchni 2,5300 ha,  położona w obrębie 0002 
Biernatowo, arkusz mapy 1, zapisana w KW 10024. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Biernatowo, w 
kompleksie gruntów ornych i łąk.  Zgodnie z  ewidencją 
gruntów działka stanowi: ŁV-2,5000 ha i W-0,0300 ha. 
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej. Dostęp do działki  42/4 możliwy jest wyłącznie 
poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę 
właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na przejazd do 
działki.   Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki 
nieregularny. 

3 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

360,00 zł 1.800,00 zł Tomasz Bruszyński



8 Wieś Biernatowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  223/2 o 
powierzchni 2,1400 ha,  położona w obrębie 0002 
Biernatowo, arkusz mapy  3, zapisana w KW 10024. Działka  
położona w bliskiej odległości od strefy zabudowy wsi 
Biernatowo, w kompleksie gruntów ornych i łąk.  Zgodnie z  
ewidencją gruntów działka stanowi: RV-0,7500 ha, RVI-
0,7100 ha, PsV-0,4800 ha, Lz-0,0400 ha, N-0,1400 ha i W-
0,0200 ha. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej. Dostęp do działki  223/2 możliwy jest 
wyłącznie poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę 
właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na przejazd do 
działki. Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki 
regularny.
 

3 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

250,00 zł 520,00 zł Tomasz Bruszyński

9 Wieś Biernatowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  218 o 
powierzchni 0,3200 ha,  położona w obrębie 0002 
Biernatowo, arkusz mapy  3, zapisana w KW 10024. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Biernatowo, w 
kompleksie gruntów ornych i łąk.  Zgodnie z  ewidencją 
gruntów działka stanowi: RVI-0,0200 ha, ŁV-0,2900 ha, RV-
0,0100 ha. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej. Dostęp do działki  218 możliwy jest 
wyłącznie poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę 
właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na przejazd do 
działki.   Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki 
regularny – wydłużonego prostokąta.

2 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

50,00 zł ---zł brak



10 Wieś  Biernatowo,  gmina  Trzcianka,  powiat  czarnkowsko – 
trzcianecki.  Kompleks  działek  o  numerach  ewidencyjnych: 
143/3 i 143/4,  położony w obrębie 0002 Biernatowo, arkusz 
mapy 3, KW 10024, o powierzchni łącznej 7,2000 ha. Działki 
użytkowane  rolniczo,   z   dostępem  do  drogi.  Teren 
nieogrodzony.  Ukształtowanie  terenu   płaskie.  Według 
ewidencji gruntów działki stanowią: dz.143/3-RVI-2,1700 ha, 
W-0,0500 ha, RV-1,7900 ha i PsV-2,9100 ha; dz. 143/4: Lz-
0,2700 ha i W-0,0100 ha.

3 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

890,00 zł 4.000,00 zł Janina Kamińska

11 Wieś Biernatowo, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Nieruchomość o nr ewidencyjnym 178/2, o po-
wierzchni  0,2900 ha, w tym: RV-0,2900 ha, położona w obrę-
bie 0002 Biernatowo,  arkusz mapy 3, KW 10024. Działka 
gruntu aktualnie w większości nieużytkowana rolniczo. Część 
działki granicząca z rowem jest nieużytkowana, porośnięta sa-
mosiewami drzew. Teren nieogrodzony.  Działka z bezpośred-
nim dostępem do drogi - zjazd z drogi wjazdowej do wsi Bier-
natowo. Działka położona blisko strefy zabudowy zagrodo-
wej.

2 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

50,00 zł -------- brak

12 Wieś Górnica, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  65 o po-
wierzchni 1,7800 ha,  położona w obrębie 0004 Górnica, ar-
kusz mapy  3, zapisana w KW PO1T/00010078/7. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Górnica, w kompleksie 
gruntów ornych i łąk.  Zgodnie z  ewidencją gruntów działka 
stanowi: ŁIV-0,5100 ha, ŁV-1,2000 ha i W-0,0700 ha.  Dział-
ka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Dostęp do działki  65 możliwy jest wyłącznie poprzez nie-
ruchomości sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany jest we 
własnym zakresie uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości 
sąsiadujących na przejazd do działki.   Ukształtowanie terenu  
płaskie, kształt działki korzystny.

4 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

290,00 zł 760,00 zł Jacek Mierzejewski



13 Wieś Górnica, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  70 o po-
wierzchni 0,4900 ha,  położona w obrębie 0004 Górnica, ar-
kusz mapy  3, zapisana w KW PO1T/00010078/7. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Górnica, w kompleksie 
gruntów ornych, łąk i lasów.  Zgodnie z  ewidencją gruntów 
działka stanowi: ŁIV-0,4100 i N-0,0800 ha.  Działka nie po-
siada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do 
działki  70 możliwy jest wyłącznie poprzez nieruchomości 
sąsiadujące. Dzierżawca zobowiązany jest we własnym za-
kresie uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadują-
cych na przejazd do działki.   Ukształtowanie terenu  płaskie, 
kształt działki nieregularny. 

3 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

90,00 zł 100,00 zł Marzena Jedlińska

14 Wieś Górnica, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  116 o po-
wierzchni 1,8600 ha,  położona w obrębie 0004 Górnica, ar-
kusz mapy  3, zapisana w KW PO1T/00010078/7. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Górnica, w kompleksie  
łąk i lasów.  Zgodnie z  ewidencją gruntów działka stanowi: 
ŁV-1,8600 ha.  Działka nie posiada bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej. Dostęp do działki  116 możliwy jest wy-
łącznie poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca zo-
bowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę właści-
cieli  nieruchomości sąsiadujących na przejazd do działki.   
Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki nieregularny. 

4 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

270,00 zł 350,00 zł Jacek Mierzejewski



15 Wieś Górnica, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  4 o powierzch-
ni 2,9100 ha,  położona w obrębie 0004 Górnica, arkusz mapy 
1, zapisana w KW PO1T/00010078/7. Działka  położona poza  
strefą zabudowy wsi Górnica, w kompleksie  łąk i lasów.  
Zgodnie z  ewidencją gruntów działka stanowi: ŁIV-2,1900 ha 
i ŁV-0,7200 ha.  Działka nie posiada bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej. Dostęp do działki  4 możliwy jest wy-
łącznie poprzez nieruchomości sąsiadujące, w tym tereny 
leśne. Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie 
uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadujących na 
przejazd do działki.   Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt 
działki nieregularny. 

3 podmioty 
dopuszczone
0 
niedopuszczonych

580,00 zł 2.100,00 zł Marzena Jedlińska

16 Wieś Górnica, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Działka o numerze ewidencyjnym  245 o po-
wierzchni 0,4400 ha,  położona w obrębie 0004 Górnica, ar-
kusz mapy  3, zapisana w KW PO1T/00010078/7. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Górnica, przy rozlewisku 
rzeki Bukowej.  Zgodnie z  ewidencją gruntów działka stano-
wi: ŁV-0,4400 ha.  Działka nie posiada bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej. Dostęp do działki  245 możliwy jest 
wyłącznie poprzez nieruchomości sąsiadujące. Dzierżawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zgodę właści-
cieli  nieruchomości sąsiadujących na przejazd do działki.   
Ukształtowanie terenu  płaskie, kształt działki nieregularny, 
teren podmokły.

2 podmioty 
dopuszczone
1 niedopuszczony

70,00 zł ----- brak



17 Wieś Górnica, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 
trzcianecki. Część działki o numerze ewidencyjnym  247 o 
powierzchni 0,4700 ha,  położona w obrębie 0004 Górnica, 
arkusz mapy  3, zapisana w KW PO1T/00010078/7. Działka  
położona poza  strefą zabudowy wsi Górnica, przy rozlewisku 
rzeki Bukowej.  Zgodnie z  ewidencją gruntów działka stano-
wi: ŁV-0,2900 ha, ŁVI-0,1500 ha, Ls-0,2700 ha i W-0,0300 
ha. Przedmiotem przetargu jest wyłącznie część działki ozna-
czona jako ŁV, ŁIV i W Działka nie posiada bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki  247 możliwy 
jest wyłącznie poprzez nieruchomości sąsiadujące, w tym 
grunty leśne. Dzierżawca zobowiązany jest we własnym za-
kresie uzyskać zgodę właścicieli  nieruchomości sąsiadują-
cych na przejazd do działki.   Ukształtowanie terenu  płaskie, 
kształt działki nieregularny, teren podmokły.

2 podmioty 
dopuszczone
1 niedopuszczony

60,00 zł ------- brak

Informację wywiesza się na okres 7 dni tj. od dnia 15 września 2016r. do 22 września  2016r. 


