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GN.0003.9.2020 Gliwice, 01.04.2020 r. 

nr kor.  UM.333560.2020/MBO  
  

 Radni Rady Miasta Gliwice 
Pan Łukasz Chmielewski 

Pan Tomasz Tylutko  

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GN.0003.9.2020 

Dotyczy: budynku po byłym Komisariacie Policji przy ul. Horsta Bienka 
-  działka nr 42 w obrębie Żorek. 

 

Odpowiadając na pismo z dnia 25.03.2020r. w sprawie działki 
nr 42 w obrębie Żorek, położonej przy ul. Horsta Bienka w Gliwicach, 
zabudowanej budynkiem (były komisariat Policji) i garażami  
wskazuję, że przedmiotowa nieruchomość nie należy do zasobu Gminy 
Gliwice ani Skarbu Państwa (stanowi własność prywatną – spółki 
osobowej). Gmina nie planuje przejmować nieruchomości. 

Ponadto informujuję, że zgodnie z Uchwałą nr VI/108/2019 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice do obowiązków właściciela 
działki nr 42 obr. Żorek należy utrzymanie  
czystości, porządku i należytego stanu sanitarno-higienicznego  
na terenie nieruchomości. Ponadto zgodnie z przytoczonym 
regulaminem w terminie od 15 marca do 15 kwietnia właściciele 
nieruchomości powinni przeprowadzić deratyzację. W związku  
z faktem, iż właściciel działki nr 42, obręb Żorek nie wywiązuje się  
ze swoich obowiązków zasadnym jest wystąpienie do Straży Miejskiej w 
Gliwicach z wnioskiem o wyegzekwowanie od właściciela nieruchomości 
uporządkowania terenu, co zostanie uczynione. Zwracamy również 
uwagę, że wydatkowanie środków publicznych  
na sprzątanie prywatnych nieruchomości stoi w sprzeczności z zapisami 
Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą środki publiczne 
powinny być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny. Z uwagi na 
powyższe miasto nie może zlecać sprzątania działek prywatnych. 

 

Z poważaniem 

(-) Aneta Porzucka 

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami 

 


