ZARZĄDZENIE Nr 672/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie
miejsc postojowych w halach garażowych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert
w drodze zbierania i wyboru ofert.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782) oraz § 2 ust. 2 pkt. 4 lit. a, ust.7, §
3 ust. 5a pkt 1 uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie
zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału
Miasta Gdańska na strefy czynszowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018r., poz. 3355, zm. w 2019 r.
poz. 2271), zarządza się, co następuje:
§1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz wolnych miejsc postojowych do oddania w najem
w drodze pisemnego konkursu ofert – zbierania i wyboru ofert, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia, usytuowanych w halach garażowych przy:
1) ul. Jerzego Świrskiego 5 – obejmujący miejsca postojowe nr: 23, 25, 36, 37, 40, 42.
2) ul. Jerzego Świrskiego 7 - obejmujący miejsca postojowe nr: 4, 11, 13, 14, 15.
§ 2. Zastrzega się prawo do wycofania lokalu z wynajmu bez podania przyczyn.
§ 3. Wykaz wolnych miejsc postojowych w halach garażowych przeznaczonych do oddania w najem
w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert, wywiesza się w widocznym miejscu
w siedzibach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu
Budżetowego oraz na stronach internetowych: www.gdansk.pl, www.nieruchomoscigda.pl na okres 21 dni,
a informację o jego wywieszeniu 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.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
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