ZARZĄDZENIE Nr 469/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych,
stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków wspólnot
mieszkaniowych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 poz. 1696, poz. 1815) art. 35 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
§ 5 ust. 1 uchwały Nr XIII/265/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019r., w sprawie
zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości Gminy Miasta
Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4305), § 1 zarządzenia Nr 1761/19
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż
rolnicze, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, 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) oraz art. 693, 694 ustawy z 23 kwietnia
1964 r., Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1145, z późn.zm.), zarządza się, co
następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością
Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do oddania Wspólnotom Mieszkaniowym w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, w celu zapewnienia
warunków do prawidłowego korzystania z budynków wspólnot mieszkaniowych, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego,
właściwych Obszarów Administracyjnych, a także opublikowaniu na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu
Budżetowego. Ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości
Samorządowego Zakładu Budżetowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
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