ZARZĄDZENIE Nr 1189/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 1 sierpnia 2019r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe
stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, zm. w 2018r. poz. 2348, zm. w 2019r. poz. 270, poz.
492, poz. 801), § 10 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011
r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
2011 r. Nr 105, poz. 2118, zm. w 2011 r. Nr 105, poz. 2147), § 2 ust.1 zarządzenia Nr 406/16
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu
dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące zasób Gminy Miasta Gdańska, wydzierżawiane
na cele inne niż rolnicze (z późn. zm), zarządza się, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomości gruntowe położone
w Gdańsku, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na ogrody warzywno - kwiatowe,
obejmujący niżej wymienione działki:
1) Na Zaspę 20A – część działki nr 213/3, obręb 060,
2) Na Zaspę 20C – część działki nr 213/3, obręb 060.
§ 2. Szczegółowe dane nieruchomości o których mowa w §1 określone są w załączniku
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego, Działu Nieruchomości,
właściwych terytorialnie Biur Obsługi Mieszkańców, a także opublikowaniu na stronach internetowych:
www.gdansk.pl i www.nieruchomoscigda.pl. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez jednorazowe ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości Samorządowego
Zakładu Budżetowego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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