
WYKAZ nr ZDM/37/2022 

stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 

Nr PM-6651/2022 z dnia 29.09.2022r. zawierający opis i warunki oddania w 

użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice. 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

i użytek 
gruntowy 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

Sposób   
zagospodarowania 

Forma 
przekazania 
w użyczenie 

1 2 3 4 5 6 

KW 
GL1G/00036201
/7 

dz. nr 
987 
obr. Kłodnica 

0,0015 ha 

(pow. całości 
0,1284 ha) 

użytek: Bi 

Nieruchomość 
będąca 
własnością 
Gminy Gliwice, 
położona  
w rejonie ulicy 
Góry 
Chełmskiej 
oraz ulicy 
Kozielskiej.  

Tereny ulic 
dojazdowych 
oraz tereny 
mieszkaniowo-
usługowe o 
wysokiej 
intensywności 
zabudowy. 

Czasowe użyczenie 
terenu  
z przeznaczeniem  
na urządzenie dojścia 
do budynku 
mieszkalnego. 

Użyczenie 
na okres 
do 3 lat 

Bezprze- 
targowa 

UWAGA: Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach w okresie od dnia 29.09.2022 do dnia 20.10.2022, 

a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej 

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym 

co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości. 

Zastępca Prezydenta Miasta 

Aleksandra Wysocka 
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