
Zarządzenie nr 4853/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 14 PAŹDZIERNIKA 2021 r. 
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4436/2021 z dnia 
28.07.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy, lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul. Kopernika 69, stanowiącego 
własność miasta Gliwice. 
          
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 2021 r. poz. 1372), 
art. 11, art.. 13 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 1 i art. 67 ustawy  z  dnia   
21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  
z późn. zm.), 
Uchwały NR XXII/441/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Gliwice, w zakresie 
nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, 
Uchwały nr II/16/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty stosowanej 
przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych 
 

zarządza się co następuje: 
          
§1.Dokonać zmiany treści wykazu nr ZGM/328/2021 stanowiącego załącznik do  
    Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4436/2021 z dnia 28.07.2021 r.,  
    w którym zmianie ulegają zapisy kolumny nr 3 dotyczące opisu nieruchomości i tak:  
    w wierszu 1 zamiast: „Budynek XII kondygnacyjny wybudowany w technologii  
    tradycyjnej usytuowany na nieruchomości gruntowej wyposażonej w sieć: wod.-kan.,  
    elektr., gaz i co.” wpisuje się: „Budynek XII kondygnacyjny wybudowany w technologii  
    wielkiej płyty usytuowany na nieruchomości gruntowej wyposażonej w sieć:  
    wod.- kan., elektr.,gaz i co.”, natomiast w wierszu 2 zamiast „lokal na III piętrze,  
    składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i 2 przedpokoi o powierzchni 62,75 m² oraz  
    pomieszczenia przynależnego (piwnica) o powierzchni 2,54 m² wpisuje się „lokal na VI  
    piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i 2 przedpokoi o powierzchni  
    62,75 m² oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica) o powierzchni 2,54 m².” 
§2. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§3.Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Działu Sprzedaży Zakładu  
     Gospodarki Mieszkaniowej 
§4. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierzyć  Dyrektorowi  Zakładu  Gospodarki  
     Mieszkaniowej. 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                            

    Aleksandra Wysocka  
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