
 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2020 
Starosty Poznańskiego 

…………………………                                 z dnia 31 grudnia 2020r. 

   (Pieczęć jednostki) 

Starosta Poznański 
 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1990 t.j.) przekazuje do publicznej wiadomości: 

 

Informacja o wykazie części nieruchomości wspólnej przeznaczonej do oddania w 
najem w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, na cele reklamowe 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości: 

Dla działki nr 61/13 obręb Gądki objęta jest miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego terenów 

aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, gm. Kórnik, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 

Gminy Kórnik nr XL/453/2005 z dn. 27.04.2005 roku, w którym oznaczona jest jako: tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i  magazynów oraz usług//drogi lokale – symbol 5.P,U//03.KDL. 

 

Opis nieruchomości: 

Działka nr 61/13 obręb Gądki posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu 

płaskie. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (pięciolokalowym) oraz budynkami gospodarczymi. 

Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy drodze krajowej S11 Poznań – Kórnik. Umowa najmu obejmie 

część elewacji budynku o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem na cele reklamowe. 

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Według informacji z rejestru gruntów – Tereny mieszkaniowe. 

 

Wysokość opłaty z tytułu najmu:  

Wysokość rocznego czynszu najmu części fasady budynku o powierzchni 12 m² wyniesie netto 5.000 zł (słownie 

złotych: pięć tysięcy 00/100). Do wymienionej kwoty doliczany będzie należny podatek VAT w wysokości 23 %, 

zatem roczny czynsz najmu brutto wynosił będzie 6.150,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 

00/100).  

Czynsz najmu zostanie podzielony proporcjonalnie do udziałów w prawie własności nieruchomości wspólnej - 

działki nr 61/13 obręb Gądki i częściach wspólnych posadowionego na niej budynku, tak więc roczny czynsz 

netto przypadający Skarbowi Państwa wyniesie 3.707,00 (słownie złotych: trzy tysiące siedemset siedem 

00/100), zatem roczny czynsz najmu brutto wyniesie 4.559,61 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 

pięćdziesiąt dziewięć 61/100). 

 

 

 

 

 

Miejscowość 
(obręb ewidencyjny) 

Arkusz mapy Nr działki Powierzchnia działki 
Nr księgi 

wieczystej 

Gmina Kórnik                         
obręb Gądki, ul. Poznańska 

1 61/13 0,2801 ha          
(część elewacji 

budynku o 
powierzchni 12 m2) 

PO1D/00025744/0 



 

 

Termin wnoszenia opłat:  

W terminach i na konto wskazane na fakturach. 

 

Zasady aktualizacji opłat:  

Czynsz najmu będzie waloryzowany raz w roku w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.                       

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….. 
 (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 j.t.) 
wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

 

 
Osoba wyznaczona do kontaktu: Marcin Jasiński, tel. 061/8410-725 

 


