
  

 

 

Starosta Gnieźnieński 

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przekazuje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem  
 

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomości        

według                      

księgi wieczystej 

oraz katastru 
nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis 

Nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości                

i  sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

Zagospodarow

ania 

nieruchomości 

Cena 

nierucho
-mości 

Wysokość 
stawek 

proc.z  tyt. 

wieczy- 
stego 

użytkowa- 

nia 

Wysokość 

opłat z  tyt. 

użytkowa-

nia, 

najmu lub  
dzierżawy 

Termin 

wnoszenia 
opłat 

Zasady 

aktualizacji 
opłat 

Informacja 

o przeznaczeniu 

do sprzedaży, 

oddania 

w użytkowanie 

wieczyste, 
użytkowanie, 

najem, dzierżawę 

Termin 
do złożenia 

wniosku 

przez osoby, 

którym 

przysługuje 

pierwszeństw
o w nabyciu 

nieruchomośc

i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Gniezno,  

ul. Zielony Rynek 

12 

ark. m. 29 

działka nr 91/2 

KW 
PO1G/00001147/4 

Lokal mieszkalny 

nr 2  

46,07 m² 

Lokal mieszkalny składa 

się z 2 pokoi, kuchni oraz  

łazienki. Lokal wyposażony 

jest w instalację wodno-

kanalizacyjną, gazową  

i elektryczną oraz piece 
węglowe (2szt). 

Do lokalu przynależy 1 

piwnica 

Lokal mieszkalny - - - 
6,62 zł/m² 

miesięcznie 

Czynsz płatny 

będzie  do  

10-go dnia 

każdego 
miesiąca 

Zmiana stawki 

czynszu następować 

będzie nie częściej 

niż raz w roku, na 

zasadach 

przewidzianych w 
ogólnie 

obowiązujących 

przepisach prawa  

najem na czas 

nieoznaczony na 

rzecz 
dotychczasowego 

najemcy 

 

 

 
- 

 

2. 

Gniezno,  
ul. Zielony Rynek 

12 

ark. m. 29 

działka nr 91/2 

KW 
PO1G/00001147/4 

Lokal mieszkalny 

nr 5 

91,13 m2 

Lokal mieszkalny składa 

się z 4 pokoi, kuchni, 2 

przedpokoi i 2 łazienek. 
Lokal wyposażony jest w 

instalację wodno-

kanalizacyjną, gazową i 

elektryczną oraz centralne 

ogrzewanie gazowe. 
Do lokalu przynależy 1 

piwnica 

Lokal mieszkalny - - - 
7,01 zł/m² 

miesięcznie 

Czynsz płatny 

będzie  do  

10-go dnia 

każdego 
miesiąca 

Zmiana stawki 
czynszu następować 

będzie nie częściej 

niż raz w roku, na 

zasadach 

przewidzianych w 
ogólnie 

obowiązujących 

przepisach prawa 

najem na czas 
nieoznaczony na 

rzecz 

dotychczasowego 

najemcy 

 

 

 

- 

 

3. 

Gniezno,  

ul. Zielony Rynek 

12 
ark. m. 29 

działka nr 91/2 

KW 
PO1G/00001147/4 

Lokal mieszkalny 

nr 6 

34,99 m2 

Lokal mieszkalny składa 
się z 2 pokoi (w tym jeden 

z aneksem kuchennym), 

przedpokoju oraz  łazienki. 
Lokal wyposażony jest w 

instalację wodno-

kanalizacyjną, gazową i 
elektryczną oraz centralne 

ogrzewanie gazowe. 

Do lokalu przynależy 1 
piwnica. 

Lokal mieszkalny - - - 
7,01 zł/m² 

miesięcznie 

Czynsz płatny 
będzie  do  

10-go dnia 

każdego 
miesiąca 

Zmiana stawki 

czynszu następować 

będzie nie częściej 
niż raz w roku, na 

zasadach 

przewidzianych w 
ogólnie 

obowiązujących 

przepisach prawa 

najem na czas 

nieoznaczony na 

rzecz 
dotychczasowego 

najemcy 

 

 

 
- 

 



  

4. 

Gniezno,  

ul. Zielony Rynek 

12 
ark. m. 29 

działka nr 91/2 

KW 
PO1G/00001147/4 

Lokal mieszkalny 

nr 7 

35,21 m2 

Lokal mieszkalny składa 

się z 2 pokoi, kuchni, 

przedpokoju oraz  łazienki. 

Lokal wyposażony jest w 

instalację wodno-
kanalizacyjną, gazową i 

elektryczną oraz centralne 

ogrzewanie gazowe. 
Do lokalu przynależy 1  

piwnica 

Lokal mieszkalny - - - 
7,01 zł/m² 

miesięcznie 

Czynsz płatny 
będzie  do  

10-go dnia 

każdego 
miesiąca 

Zmiana stawki 

czynszu następować 

będzie nie częściej 
niż raz w roku, na 

zasadach 

przewidzianych w 
ogólnie 

obowiązujących 

przepisach prawa 

najem na czas 

nieoznaczony na 

rzecz 
dotychczasowego 

najemcy 

 

 

 
- 

 

             

 

 

 Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie 

podmiotowej www.powiat-gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, na stronie internetowej 

https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 

20.06.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 

 

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI 

Piotr Gruszczyński 
 

https://www.geodezjagniezno.pl/?post_type=ogloszenia

