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zARzĄDzENIE NR

PREzYDeN'rA MIASTA GLIWICE
Q _

z dnia

1

2018 f.

w sprawie nabycia działki nr 14/3, obręb Wójtowe Pola.
Na podstawie art. 26 ust. 4, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art.
12, art. 24, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz. U. 2 2018 r., poz. 2204), Uchwały Nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej
z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta
Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierzawiania na okres dłuższy
niż 3 lata, z póżn. zm.,
zarządza się, co następuje:
§ 1.

§ 2.

§ 3.

Nabyć na rzecz Miasta Gliwice prawo własności do nieruchomości gruntowej,
obejmującej działkę nr 14/3, obręb Wójtowe Pola, o powierzchni
103 m2, położonej na południe od ul. Głowackiego, stanowiącej własność osób
fizycznych za cenę 2.830,00 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych) zgodną
2 operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
Nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości następuje w celu polepszenia
warunków utrzymania terenów zielonych o dużym znaczeniu przyrodniczokrajobrazowym przyległych do obwodnicy oraz w związku z możliwością jej
przyszłego
wykorzystania
zgodnie
z
zapisami
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego pod przejście piesze i ścieżkę rowerową.
Uchylić Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-5607/18 z dnia 8 stycznia
2018 r.

§ 4.
§ 5.
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Wykonanie zarządzenia powierzyć osobie upoważnionej przez naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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