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Ciechanów, dn. 2021-07-26 
 

 

 

OGŁOSZENIE 
o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych Powiatu Ciechanowskiego 

 

 

Rodzaj przeprowadzonego przetargu: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości rolnych na okres 2 lat, 

data przetargu: 23.07.2021 roku,  

miejsce przeprowadzenia przetargu: Ciechanów przy ul. 17 Stycznia 7,  

 

Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:  
 

Obiekt nr 1 

niezabudowana nieruchomość powiatu ciechanowskiego położona w obr. Krubin, m. 

Ciechanów, cz. działki nr 41/8, 41/9, 41/10, działka 64/1 o łącznej powierzchni 25,0694 ha, 

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 4,  

liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 

cena wywoławcza nieruchomości (stawka czynszu rocznie): 660 dt ziarna pszenicy  

wynik przetargu: pozytywny, 

najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  890 dt ziarna pszenicy 

osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości:     Ryszard Wikliński. 

 

Obiekt nr 2 

niezabudowana nieruchomość powiatu ciechanowskiego położona w obr. Gołotczyzna, gm. 

Sońsk, działka 1/3 o  powierzchni 7,2185 ha, 

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2,  

liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 

cena wywoławcza nieruchomości (stawka czynszu rocznie): 182 dt ziarna pszenicy  

wynik przetargu: pozytywny, 

najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  184 dt ziarna pszenicy 

osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości:     Piotr Regulski. 

 

Obiekt nr 3. 

niezabudowana nieruchomość powiatu ciechanowskiego położona w obr. Gołotczyzna, gm. 

Sońsk: dz. nr 2, 81/5, 81/6 i cz. działki nr 81/8 o łącznej powierzchni 18,9363 ha, 

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1,  

liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 

cena wywoławcza nieruchomości (stawka czynszu rocznie): 402 dt ziarna pszenicy  

wynik przetargu: pozytywny, 

najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  404 dt ziarna pszenicy 

osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości:     Marek Andrzej Treńdak. 

 

Obiekt nr 4 

niezabudowana nieruchomość powiatu ciechanowskiego położona w obr. Strusinek, gm. 

Sońsk, 18, 28, 35, 51, 54 o łącznej powierzchni 37,1449 ha, 

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2,  

liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 
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cena wywoławcza nieruchomości (stawka czynszu rocznie): 860 dt ziarna pszenicy  

wynik przetargu: pozytywny, 

najwyższa osiągnięta cena w przetargu: 932 dt ziarna pszenicy 

osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości:     Piotr Regulski. 

 

Obiekt nr 5. 

niezabudowana nieruchomość powiatu ciechanowskiego położona w obr. Bieńki Karkuty, 

gm. Sońsk, działka nr 48 o powierzchni 8,4240 ha, 

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 4,  

liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 

cena wywoławcza nieruchomości (stawka czynszu rocznie): 158 dt ziarna pszenicy  

wynik przetargu: pozytywny, 

najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  236 dt ziarna pszenicy 

osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości  Bogdan Milewski. 

 

Obiekt nr 6. 

niezabudowana nieruchomość powiatu ciechanowskiego położona w obr. Chrościce Łyczki, 

gm. Sońsk,  działki nr 176,288/1 o łącznej powierzchni 7,4708 ha, 

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 4,  

liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 

cena wywoławcza nieruchomości (stawka czynszu rocznie): 32 dt ziarna pszenicy  

wynik przetargu: pozytywny, 

najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  206 dt ziarna pszenicy 

osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości:     Bogdan Milewski. 

 

Obiekt nr 7. 

niezabudowana nieruchomość powiatu ciechanowskiego położona w obr. Damięty Narwoty, 

gm. Sońsk, działki nr 41/1, 84, 93 o łącznej powierzchni 26,5205 ha, 

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2,  

liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 

cena wywoławcza nieruchomości (stawka czynszu rocznie): 658 dt ziarna pszenicy  

wynik przetargu: pozytywny, 

najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  700 dt ziarna pszenicy 

osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości:    Piotr Regulski. 

 

 

 

 

       STAROSTA 

 

/-/ Joanna Potocka - Rak 


