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W Y K A Z
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, ż e

zamierza wydzierż awić nieruchomości będące własnością Miasta i Gminy Kórnik
1 ) nieruchomość przeznaczona do wydzierż awienia pod tereny zieleni na okres 1 roku:

SPOSÓB
ZAGOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCI

OPIS
NIERUCHOMOŚCIPOWIERZCHNIA KLASY

UŻYTKÓW
NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ

NUMER
DZIAŁKIMIEJSCOWOŚĆ CZYNSZ(ha)

Nieruchomość nie jest objęta
planem zagospodarowania
przestrzennego

Nieruchomość
niezabudowana

1,00 zł
za 1 m2 + 23%
podatku VAT

rocznie

Część
działki
nr 670/1

Kórnik ŁV - 0,0100 ha POI D/00025124/80,0100 ha

2) nieruchomość przeznaczona do wydzierż awienia pod tereny zieleni na okres do 2 lat:

SPOSOB
ZAGOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCI

OPIS
NIERUCHOMOŚCI

NUMER
DZIAŁKI

POWIERZCHNIA KLASY
UŻYTKÓW

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJMIEJSCOWOŚĆ CZYNSZ(ha)

Działka
nr 265/1 Bz-0,0010 ha POI D/00045131/60,0010 ha Nieruchomości nie są objęte

planem zagospodarowania
przestrzennego

Nieruchomości
niezabudowane

1,00 zł
za 1 m2 + 23%
podatku VAT

rocznie
Kórnik

Działka nr
265/2 Bz-0,0067 ha POI D/00043666/ 10,0067 ha



Nieruchomości nie są obciąż one i nie są przedmiotem ż adnego zobowiązania.

^ Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierż awy na nieruchomości ujęte w niniejszym wykazie winny w terminie wywieszenia wykazu złoż yć
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, ofertę (wniosek ) na dzierż awę nieruchomości.

^ W przypadku, gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierż awienia wpłynie więcej niż jeden wniosek o dzierż awę,
działka zostanie wystawiona do przetargu na dzierż awę.

^ Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
b W momencie, gdy tylko jedna osoba będzie zainteresowana dzierż awą, umowa zostanie zawarta w trybie bezprzetargowym.

Oferty (wnioski ) złoż one przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Miasta i Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.
b Bliż szych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie moż na 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 .P.t d o dnia
.Z.1?.:. . jjP.tŁ f). , ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na
stronie internetowej Urzędu.
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NA TABLICY OGŁOSZEŃ .
Wywieszono w dniu . ...r.

/podpis/

Zdjęto w dniu


