
INFORMACJA 
O WYNIKU PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM budynków i terenu 
bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5), z 
przeznaczeniem na cele usługowe (gastronomiczne lub handlowe), uwzględniające potrzeby turystów 
odwiedzających Zamek Kórnicki oraz mieszkańców gminy Kórnik, na czas określony, 10 lat od dnia 
podpisania umowy  

 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) w 
związku z ust. 2 rozdziału X Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i 
dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk stanowiącego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 
137/2017 Kanclerza PAN z dnia 29 listopada 2017 r., uprzejmie informuję, że pierwszy pisemny przetarg 
nieograniczony na najem budynków i terenu bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu 
Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5), z przeznaczeniem na cele usługowe (gastronomiczne lub 
handlowe), uwzględniające potrzeby turystów odwiedzających Zamek Kórnicki oraz mieszkańców gminy 
Kórnik; 

1) których powierzchnia użytkowa wynosi 
a) budynek gastronomiczny - lokal o powierzchni użytkowej 54,10 m2, składający się z sali 

głównej oraz zaplecza kuchennego (z wyłączeniem 3 m2 – kasa arboretum) 
b) pawilon WC o powierzchni użytkowej 45,70 m2 
c) teren przylegający bezpośrednio do w/w budynków o powierzchni 35 m2 z przeznaczeniem 

np. na ogródek gastronomiczny; 
2) które zlokalizowane są na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5 w Kórniku); obejmują 

grunty znajdujące się na działkach: budynek gastronomiczny i WC działka nr 945/1 (na której 
zlokalizowane jest arboretum kórnickie); ogródek gastronomiczny znajduje się na działce nr 948 
(plac zamkowy); 

3) które stanowią część nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., ul. Stary Rynek 
6, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr PO1D/00026332/6 (dz. nr 945/1) i 
PO1D/00030378/1 (dz. nr 948). 

 

- odbył się w dniu 19.11.2020 roku o godzinie 10:00, w siedzibie PAN Biblioteki Kórnickiej w Kórniku, 
ul. Zamkowa 5, 62-025 Kórnik.   

Wadium wpłaciło:      1 oferent 

Do przetargu dopuszczono:  1 oferenta  

Nie dopuszczono:      nie dotyczy 

Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi: 4100,- zł netto (słownie: cztery tysiące sto zł 00/100)  

Największy czynsz wylicytowany w przetargu przez firmę: ZPHU Paweł Jafernik z siedzibą w Kórniku, 

przy ul. Świerkowa 8  - 4200,00 zł netto/5166,00 zł brutto.  


