
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W UŻYCZENIE 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierz 
chnia 
(m2) 

 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 

Wg księgi 
wieczystej 

Wg ewidencji 
gruntów 

1. BY1Z/00026337/7 Obręb  
Brzyskorzyste

wko 
dz. nr 185/2 

3726 Przedmiotową nieruchomość stanowi działka zabudowana budynkiem byłej 
przychodni lekarskiej oraz altaną rekreacyjną tzw. grzybkiem.  Nieruchomość nie 
jest ogrodzona. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
powiatowej o nawierzchni asfaltowej. 

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego brak jest 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Żnin, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/410/2010 Rady Miejskiej w 
Żninie, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady 
Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.  położona jest ona na obszarze 
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej. 
 

2. BY1Z/00021625/8 Obręb 
Bożejewiczki   

cz. dz. nr 
107/15 

1808 Przedmiotową część nieruchomości stanowi lokal użytkowy – świetlica wiejska 
składająca się z sali świetlicy o pow. 39,50 m2 i magazynu o pow. 7,00 m2. Z 
lokalem tym związany jest udział wynoszący 457/581 części w nieruchomości 
wspólnej stanowiącej działkę 107/15.    

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Żnin, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/410/2010 Rady Miejskiej w 
Żninie, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady 
Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.  położona jest ona na obszarze 
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej. 
 

3. BY1Z/00002939/3 Obręb Żnin 
ul. Śniadeckich 
cz. dz. nr 722 

640 Przedmiotową część nieruchomości stanowią pomieszczenia użytkowe położone 
na parterze, w oficynie i pierwszym piętrze budynku mieszkalno-usługowego. 
Pomieszczenia na pierwszym mają powierzchnię 91,55 m2, pomieszczenia na 
parterze zajmują powierzchnię 49,96 m2 a oficyna ma powierzchnię 22,70 m2. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
śródmieścia Żnina nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy 
lokal położona jest w konturze urbanistycznym MWU 9 – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. 
 

4. BY1Z/00013123/0 Obręb Żnin  
ul. Potockiego 

cz. dz. nr 
1048/4 

1879 Przedmiotową część nieruchomości stanowi lokal użytkowy  obejmujący cały 
parter budynku biurowego położonego na przedmiotowej działce. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przedmiotowa nieruchomość leży w konturze urbanistycznym UA2 – 
teren usług administracji 

1. Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek. 
2. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu. 
3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Żninie na okres 21 dni, od dnia 22.08.2019 

r. do 13.09.2019 r. 
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