
Załącznik nr 1 – Zestawienie tabelaryczne działek będących przedmiotem postępowania przetargowego

Numer 

pakietu
Wieś Gmina

Obręb 

ochronny 

(nadleśnictwo

)

Obwód 

ochronny 

(leśnictwo

)

Nr działki 

ewidencyjnej

Oddział 

(wydzielenie 

gospodarcze)

Powierzchnia 

całkowita 

działki (ha)

Powierzchnia 

do dzierżawy 

(ha)

Powierzchnia i oznaczenie 

klasoużytków gruntów będących 

przedmiotem dzierżawy

Uwagi dotyczące sposobu 

użytkowania gruntu 

dzierżawnego

Okres 

dzierżawy

Numer księgi 

wieczystej

Wywoławcza 

wysokość 

rocznych opłat z 

tytułu dzierżawy 

(zł)

Proponowana 

minimalna 

wysokość 

postąpienia 

(zł)

Wysokość 

wadium 

(zł)

Podatek VAT 

(wg 

obowiązujących 

przepisów)

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17-

1/1/22 Truskaw Izabelin Laski Lipków 434/10 335s,w 2,1936 0,0550 Lasy (LsVI kl.) - 0,0550 ha

Utrzymanie przydomowych 

ogrodów i sadów, na gruncie 

mała architektura ogrodowa

5 lat (od dnia 

podpisania 

umowy do 

31.01.2027 r.)

WA1M/00499907/6 317,00 15,00 31,70 podlega

7/1/22 Janówek Czosnów Laski Janówek 58/1 wykup 1970 1,5 0,6000 Łąki trwałe (ŁV kl.) - 0,60 ha

Utrzymanie ekosystemów 

nieleśnych; koszenie i 

usuwanie nalotu z drzew; 

likwidacja obcych gatunków 

zielnych

5 lat (od dnia 

podpisania 

umowy do 

31.01.2027 r.)

WA1N/00061328/5 60,00 10,00 6,00 nie podlega

Palmiry Czosnów Kaliszki 224 135n, j 24,33 1,6900 Pastwiska trwałe (PsV kl.) - 1,69 ha; WA1N/00060485/6

1 1,33 0,12 Inne - 0,12 ha brak

2 0,48 0,09 Inne - 0,09 ha WA1M/00270849/0

312/3 2,61 0,91

316/3 0,78 0,49

314/1 314s 2,07 0,47 brak

318 0 0,31

473 0,28 0,17

10/1/22 Bieliny Brochów Kampinos Przyćmień 5/1 wykup 2021 2,98 2,8800

Pastwiska trwałe (PsIV kl.) - 0,39 ha; 

Łąki trwałe (ŁV kl.) - 0,14 ha; Łąki 

trwałe (ŁIV kl.) - 0,82 ha; Grunty orne 

(RVI kl.) - 0,18 ha; Grunty orne (RVI 

kl.) - 1,22 ha; Grunty zadrzewione i 

zakrzewione (Lz kl.) - 0,09 ha; Grunty 

pod rowami (W kl.) - 0,04 ha.

Utrzymanie ekosystemów 

nieleśnych; koszenie i 

usuwanie nalotu z drzew; 

likwidacja obcych gatunków 

zielnych

5 lat (od dnia 

podpisania 

umowy do 

31.01.2027 r.)

PL1O/00029218/4 576,00 15,00 57,60 nie podlega

401b 0,97

401c 3,29

401g 1,25

470,00

WA1M/00508311/8

WA1M/00358442/8

Pastwiska trwałe (PsV kl.) - 1,23 ha 

Pastwiska trwałe (PsVI kl.) - 0,58 ha; 

Grunty orne (RVI kl.) - 0,54 ha

wykup 2016

brak

Utrzymanie ekosystemów 

nieleśnych; koszenie i 

usuwanie nalotu z drzew; 

likwidacja obcych gatunków 

zielnych; całkowita 

powierzchnia pakietu 

dzierżawnego 5,51 ha

5 lat (od dnia 

podpisania 

umowy do 

31.01.2027 r.)

5 lat (od dnia 

podpisania 

umowy do 

31.01.2027 r.)

11/1/22 Przyćmień
Inne na gruntach Łąk trwałych  - 5,51 

ha;
58,68cz. 40KampinosKampinosŁazy Leśne

9/1/22 Sieraków Izabelin Laski Sieraków

Utrzymanie ekosystemów 

nieleśnych; koszenie i 

usuwanie nalotu z drzew; 

likwidacja obcych gatunków 

zielnych; całkowita 

powierzchnia pakietu 

dzierżawnego 2,35 ha

8/1/22

1653,00

wykup2012

Utrzymanie ekosystemów 

nieleśnych; koszenie i 

usuwanie nalotu z drzew; 

likwidacja obcych gatunków 

zielnych; całkowita 

powierzchnia pakietu 

dzierżawnego 1,90 ha

5 lat (od dnia 

podpisania 

umowy do 

31.01.2027 r.)

38,00380,00 15,00

134Ac, Ag

15,00

20,00 nie podlega165,30

Truskaw Izabelin

Laski

Sieraków

nie podlega

47,00 nie podlega
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