
Załącznik
do Zarządzenia nr
Burmistrza Miasta i Gmjjiy Kórnik

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że 
zamierza wydzierżawić nieruchomości będące własnością Miasta i Gminy Kórnik

MIEJSCO
WOŚĆ

Nr 
DZIAŁKI

POWIERZCHNIA
(ha)

KLASY 
UŻYTKÓW

NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ

OKRES 
ZAWARCIA 
UMOWY

SPOSÓB
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI 
(M.P.Z.P)

PRZEZNACZENIE
OPIS 

NIERUCHOMOŚCI CZYNSZ

Kamionki
część 

działki 
nr 725

0,0030 ha

ŁIV-0,0030 
ha 

(z pow. 
0,0084 ha)

PO 1D/00027894/0 do dnia
31.12.2022 r.

Nieruchomość jest objęta 
aktualnie obowiązującym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego.

Przeznaczenie 
nieruchomości w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego: Ciąg pieszy

na poprawę 
warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości 

nr 728

Nieruchomość 
niezabudowana

1,00 zł 
za 1 m‘ 
+ 23% 

podatku
VAT 

rocznie



MIEJSCO
WOŚĆ

Nr 
DZIAŁKI

POWIERZCHNIA
(ha)

KLASY
UŻYTKÓW

NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ

OKRES 
ZAWARCIA 
UMOWY

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI 
(M.P.Z.P)

PRZEZNACZENIE
OPIS

NIERUCHOMOŚCI CZYNSZ

Kamionki
część 

działki 
nr 725

0,0026 ha

ŁIV-0,0030 
ha 

(z pow. 
0,0084 ha)

PO 1D/00027894/0 do dnia
31.12.2022 r.

Nieruchomość jest objęła 
aktualnie obowiązującym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego.

Przeznaczenie 
nieruchomości w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego: Ciąg pieszy

na poprawę 
warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości 

nr 727

Nieruchomość 
niezabudowana

1,00 zł 
za 1 m" 
+ 23% 

podatku
VAT 

rocznie

MIEJSCO
WOŚĆ

Nr 
DZIAŁKI

POWIERZCHNIA
(ha)

KLASY 
UŻYTKÓW

NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ

OKRES 
ZAWARCIA 
UMOWY

SPOSÓB
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI 
(M.P.Z.P)

PRZEZNACZENIE
OPIS

NIERUCHOMOŚCI CZYNSZ

Kórnik działka 
nr 882/7 0,0104 ha N-0,0104 ha POI D/00027683/8 do 2 lat

Nieruchomość jest objęła 
aktualnie obowiązującym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego.

Przeznaczenie 
nieruchomości w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego: Tereny 

zieleni

na poprawę 
warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości 

nr 885

Nieruchomość 
niezabudowana

1,00 zł 
za 1 nr +

23% 
podatku

VAT
rocznie



MIEJSCO
WOŚĆ

Nr 
DZIAŁKI

POWIERZCHNIA
(ha)

KLASY
UŻYTKÓW

NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ

OKRES 
ZAWARCIA 
UMOWY

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI 
(M.P.Z.P)

PRZEZNACZENIE
OPIS

NIERUCHOMOŚCI CZYNSZ

Kórnik działka 
nr 882/9 0,0093 ha RV-0,0093

ha P01D/00027683/8 do 2 lat

Nieruchomość jest objęła 
aktualnie obowiązującym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego.

Przeznaczenie 
nieruchomości w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego: Tereny 

zieleni

na poprawę 
warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości 

nr 887

Nieruchomość 
niezabudowana

1,00 zł 
za 1 nr +

23% 
podatku

VAT 
rocznie

Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy na nieruchomości ujęte w niniejszym wykazie winny w terminie wywieszenia wykazu złożyć 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, ofertę (wniosek) na dzierżawę nieruchomości.
W przypadku, gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wpłynie więcej niż jeden wniosek o dzierżawę, 
działka zostanie wystawiona do przetargu na dzierżawę.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
W momencie, gdy tylko jedna osoba będzie zainteresowana dzierżawą, umowa zostanie zawarta w trybie bezprzetargowym.
Oferty (wnioski) złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Miasta i Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane. 
Nieruchomości nie są obciążone i nie są przedmiotem żadnego zobowiązania.
Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, tel. (61) 8 170 411 wew. 675.



Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik na okres 21 dni, tj. od dnia .... do dnia
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, natomiast informacja o wywieszeniu 

wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

NA TABLICY OGŁOSZEŃ
Wywieszono w dniu
Zdjęto w dniu.........................................


