
                                                                                                                                                                                                                                                          

         
                                                       ZARZĄDZENIE Nr WAK.0050.428.2020 

PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA 
z dnia 10 września 2020 r. 

 

w sprawie :  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 
 
Działając na podstawie :          

-  art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 
- art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) 
- zarządzenia nr OR.0050.210.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 29 października 2019 roku ze 
zmianami w sprawie określania stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gniezno 
 
zarządzam, co następuje: 

§1 
 
1. Przeznaczam do wydzierżawienia na okres do 3 lat: 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Żwirowej ark. 110, część działki  
15/6 o pow. 0,1989 ha, w klasie gruntu RV, zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00032365/4 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Stawka 0,30 zł/1m², czynsz płatny w stosunku rocznym, 

- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Jesionowej ark. 113, część działki 
65/3 o pow. 0,0787 ha, w klasie gruntu RV, RVI, zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00029509/2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Stawka 0,30 zł/1m², czynsz płatny w stosunku rocznym,  
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Strumykowej, ark. 40, część działki 
5/24 o pow. 4,7058 ha, w klasie gruntu RIVb zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00060177/4 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Stawka 0,30 zł/1m², czynsz płatny w stosunku rocznym 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Mogileńskiej ark. 194, część działki 
46/2 o pow. 0,0302 ha, w klasie gruntu RIVa, zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00037232/8 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Stawka 0,30 zł/1m², czynsz płatny w stosunku rocznym, 

- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Mogileńskiej ark. 194, część działki 
45/3 o pow. 0,0495 ha, w klasie gruntu RIVa, zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00030368/1 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Stawka 0,30 zł/1m², czynsz płatny w stosunku rocznym, 

- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Mogileńskiej ark. 194, część działki 
45/2 o pow. 0,1096 ha, w klasie gruntu B, zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00030368/1 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Stawka 0,30 zł/1m², czynsz płatny w stosunku rocznym, 



 

- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Libelta ark. 26 część działki  
4 o pow. 0,1166 ha, w klasie gruntu RIVa, zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00081735/7 z przeznaczeniem na teren zielony. 
Stawka 0,30 zł/1m², czynsz płatny w stosunku rocznym, 

- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Cichej ark. 108 część działki  
4/5 o pow. 0,5372 ha w klasie gruntu RIVa zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00056826/8 z przeznaczeniem pod uprawy rolne.  
Stawka w zależności od klasy gruntu tj. 400,00 zł /1 ha, opłata w stosunku rocznym, 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Pustachowskiej ark. 109 część 
działki 5/2 o pow. 0,3365 ha, w klasie gruntu Br-RV zapisanej w księdze wieczystej PO1G/00029636/1 
z przeznaczeniem na teren pod garażem. 
Stawka 2,0 zł/1m² + 23% vat, czynsz płatny w stosunku miesięcznym, 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Wierzbowej ark. 74 część działki 
80/2 o pow. 0,0780 ha, w klasie gruntu Br-RIVb zapisanej w księdze wieczystej PO1G/00030627/5  
z przeznaczeniem na teren pod garażem. 
Stawka 2,0 zł/1m² + 23% vat, czynsz płatny w stosunku miesięcznym, 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Grunwaldzkiej ark. 87 część działki 
3/4 o pow. 0,3653 ha, w klasie gruntu B zapisanej w księdze wieczystej PO1G/00034419/2  
z przeznaczeniem na teren pod garażem. 
Stawka 2,0 zł/1m² + 23% vat, czynsz płatny w stosunku miesięcznym, 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Gdańskiej, ark. 165, część działki 
9/9 o pow. 1,2569 ha, w klasie gruntu Ba, zapisanej w księdze wieczystej PO1G/00054945/4  
z przeznaczeniem na cele przemysłowo-składowe. 
Stawka 1,0 zł/1m² + 23% VAT czynsz płatny w stosunku miesięcznym, 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Gdańskiej ark. 128, część działki 
12/52 o pow. 1,5667 ha w klasie dr, zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00063348/5 z przeznaczeniem na tablicę reklamową. 
Stawka 40,0 zł/1m² + 23% VAT, czynsz płatny w stosunku miesięcznym. 
 
2. Przeznaczam do wydzierżawienia na okres do 31 sierpnia 2021 roku: 
 
- grunt stanowiący własność Miasta Gniezna, położony przy ul. Poznańskiej ark. 36 działka  
1/30 o pow. 4,0190 ha, w klasie gruntu RIIIb zapisanej w księdze wieczystej pod oznaczeniem 
PO1G/00029755/1 z przeznaczeniem pod uprawy rolne.  
Stawka w zależności od klasy gruntu tj. 500,00 zł /1 ha, opłata w stosunku rocznym, 
 

     §2 
 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Gnieźnie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informacje 
o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie komunikatu  
w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

§3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Majątku Miasta Urzędu Miejskiego  
w Gnieźnie.  

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


