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Zarządzenie nr PM-5367/22 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 21 STYCZNIA  2022r. 
 

zmieniające Zarządzenie nr PM-4075/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 
2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-5608/18  
z dnia 8 stycznia 2018 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki nr 371/6 w obrębie Kuźnica, 
KW nr GL1G/00122499/2, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym miasta Gliwice wraz z przeniesieniem prawa własności budynków położonych 
przy ul. Mechaników 9 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości. 

 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 
25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3, 
art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 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 (tj. Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z dn. 28 grudnia 2020 r., poz. 9470) 
 

zarządza się, co następuje: 
§ 1. Dokonać zmiany w Zarządzeniu nr PM-4075/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 

24 maja 2021 r. polegającej na wykreśleniu błędnie opisanej powierzchni działki  
nr 371/6, obręb Kuźnica, w wykazie nr 84/2021 zapisanej jako: „1,8823 ha”  
i zastąpieniu jej zapisem: ”1,8834 ha”. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr PM-
4075/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2021 r. nie ulegają zmianie. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest osoba kierująca Zespołem ds. 
zbywania nieruchomości. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    Aleksandra Wysocka 
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
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