
WYKAZ nr ZDM/40/2022 

stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 

Nr PM-6652/2022 z dnia 29.09.2022r. zawierający opis i warunki oddania w 

dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gliwice. 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

i użytek 
gruntowy 

Opis 
nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości 

Sposób 
zagospodaro-

wania 

Forma 
dzierżawy 

Wysokość 
opłat z tytułu 

dzierżawy 

Termin 
wnoszenia 

opłat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KW 
GL1G/00032658
/7 
dz. nr 
830/3 
obr. 
Szobiszowice 

KW 
GL1G/00030892
/5 
dz. nr 
856 
obr. 
Szobiszowice 

KW 
GL1G/00032658
/7 
dz. nr 
1944 
obr. 
Szobiszowice 

0,0008 ha 

użytek: Bp 

0,0007 ha 
(pow. całości 
0,0380 ha) 

użytek: dr 

0,0188 ha 
(pow. całości 
0,1471 ha) 

użytek: dr 

Nieruchomość 
będąca 
własnością 
Gminy Gliwice, 
położoną  
przy ul. 
Błękitnej. 

Teren ulic 
dojazdowych. 

Czasowa 

dzierżawa 

terenu 

z przezna-

czeniem 

na 

rekreacyjny 

ogród 

przydomowy 

urządzony 

na poprawę 

zagospodaro

wania 

nieruchomoś

ci przyległej 

lub 

zagospoda-

rowanie 

zielenią 

w celu 

poprawy 

estetyki 

otoczenia 

nierucho-

mości 

sąsiednich. 

Dzierżawa 
na okres 
do 3 lat 

Bezprze-
targowa 

Zgodnie  
z Zarządzeniem 
Prezydenta 
Miasta nr PM -
5279/202021 
z dnia 21 grudnia 
2021 r. 

wg stawki:  
1,50 zł/m2 netto 
rocznie. 

Płatne: 
do 20go 
lutego 
każdego 
roku 
w okresie 
dzierżawy. 

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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