
Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  5 /2015 

Wójta  Gminy  Gniezno 

 

z  dnia  26  stycznia  2015  r. 

 

 

 

w  sprawie:  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości  

rolnych  przeznaczonych  do  wydzierżawienia. 
 
 

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  

samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013,  poz.  594  ze  zm.),  art.  38  ust.  1  i  2  

ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  

z  2014  r.  poz.  518  ze  zm.),  uchwały  nr  XXIII/242/08  z dnia   

15  lipca  2008  r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  

stanowiącymi  własność  Gminy  Gniezno  zarządzam,  co  następuje: 

   

§  1. 

 

Przeznaczyć  do  wydzierżawienia  nieruchomości  rolne  wymienione   

w  wykazie  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  wykazu. 

 

§  2. 

 

Stawkę  czynszu  za  wydzierżawione  nieruchomości  podwyższa  się  o  średnio  

roczny  wskaźnik  wzrostu  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  ogłaszany  

przez  Prezesa  GUS  za  rok  poprzedni.  Roczny  czynsz  dzierżawny  płatny  jest  

jednorazowo  w  terminie  płatności  trzeciej  raty  podatku  gruntowego  za  dany  

rok. 

 

§  3. 

 

Wykaz,  o  którym  mowa  w  § 1 podlega  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  

Urzędu  Gminy  Gniezno  przez  okres  21  dni,   na  wiejskich  tablicach  ogłoszeń  

w  danej  miejscowości  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu,   

a  informacja  o  jego  wywieszeniu  zostanie  opublikowana  w  prasie  lokalnej. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania. 

 



Załącznik   
do zarządzenia nr 5 /2015 
Wójta Gminy Gniezno   
z dnia 26 stycznia 2015 r. 

WYKAZ 

nieruchomości  rolnych  stanowiących  własność  Gminy  Gniezno 

przeznaczonych  do  wydzierżawienia. 

 
Lp. Miejscowość Nr działki KW Powierzchnia  

w ha 

Opis nieruchomości Cena 

wywoławcza 

dzierżawy 

rocznej 

Uwagi 

1 Lulkowo 205/1 45507 9,5000 ha 

 
RV 9,4813 ha,  
N – 0,0187 ha 

Nieruchomość rolna położona 
w miejscowości Lulkowo,  

gm. Gniezno 
3.050,13 zł 

Nieruchomość rolna przeznaczona 
jest do wydzierżawienia w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego. 

2. Lulkowo 205/2 28857 2,9794 ha 

 

RV – 2,4031 ha, 
N – 0,5763 ha. 

Nieruchomość rolna położona 
w miejscowości Lulkowo,  

gm. Gniezno 
773,08 zł 

Nieruchomość rolna przeznaczona 
jest do wydzierżawienia w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego. 

3. Lulkowo 205/3 28857 12,9827 ha 

 

RV – 11,0527 ha,  
RVI – 1,9300 ha. 

Nieruchomość rolna położona 
w miejscowości Lulkowo,  

gm. Gniezno 
4.176,53 zł 

Nieruchomość rolna przeznaczona 
jest do wydzierżawienia w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

4. Kalina 12/4 43116 5,5230 ha 

 

RV – 1,3401 ha, 
RVI – 4,1829 ha. 

Nieruchomość rolna położona 
w miejscowości Kalina,  

gm. Gniezno 
1.776,75 zł 

Nieruchomość rolna przeznaczona 
jest do wydzierżawienia w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego 

 

 

 


