
 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna 

Nr WAK.0050.621.2021 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017  

z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych  

i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta 

Gniezna (z późniejszymi zmianami). 

 

Na podstawie Uchwały nr XIV/133/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących 

w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7720)  

oraz Uchwały Nr XXXVII/502/2021 z dnia  9 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład 

komunalnego zasobu Miasta Gniezna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4873), zarządza się  

co następuje:   

 

§ 1 

1. W Rozdziale II w § 2 ust. 2 w pkt 1 po lit. e) dodaje się lit. f) w następującym brzmieniu: 

„f) podmiotom sprawującym funkcje administratorów lub zarządców Zintegrowanego 

Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie”. 

2. W Rozdziale IV zmianie ulega § 6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3. Wynajmujący może ustalić na odrębnych zasadach wysokość i sposób zabezpieczenia 

lokalu, którego Najemcą jest podmiot, o którym mowa w rozdziale II § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)  

do f), a także zwolnić tego Najemcę z obowiązku złożenia zabezpieczenia, bez względu  

na strefę czy tryb wynajmu lokalu.” 

3. W Rozdziale VII w §17 ust. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w następującym brzmieniu: 

„4) wstąpienia w stosunek najmu lokalu w miejsce dotychczasowego Najemcy  

(spółki prawa handlowego), osoby fizycznej będącej jedynym wspólnikiem tej spółki.” 

§ 2 

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Mieszkaniowych  

i Użytkowych. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.  

 


