ZARZĄDZENIE NR PM -..'2.ﬂ.A......./2019
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia

.............. ..2o19 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do
zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr I położonego
przy ul. Plebańska 18 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem,
w którym znajduje się lokal.
Na podstawie:
art.11a ust.1 i 3, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
art.. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 1 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
Uchwały NR XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice, w zakresie nabycia, zbycia,
obciążenia oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwały nr XL/890/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr I położonego w budynku przy
ul. Plebańskiej 18
zarządza się co następuje:
§1. Sporządzići podać do publicznej wiadomości wykaz nr ZGM!...2¿..-Tą ..... ../2019 w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
lokalu
użytkowego wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem, w
którym znajduje się lokal wyszczególniony w załączniku niniejszego zarządzenia.
§2. Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni na tablicy urzędowych
ogloszen w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
§3. Niniejsze zarządzenie wraz z wykazem podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej.
§5. Uchylić Zarządzenie Nr PM - 6894/2018 z dnia 21.09.2018 r.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wykaz nr ZGM/.ł.Č(.{Íä....I2019 lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą uiamkowej części dzialki.
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UWAGA: niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej tj. od
r. doO..Å.'..Q.3.....2019 r.
Osobom, którym z art. 34 ust. 1 pkt. 1 I 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z póżn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznaiza się 6 tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie, tj. do dnia r. Po
bezskutei2ru'¬n'|_
terminu nierufhomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
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