ZARZĄDZENIE Nr 1836/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 20 listopada 2019r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości
gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania
w dzierżawę na czas oznaczony 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, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801,
1309, 1589,1716, 1924) § 5 ust. 1 uchwały Nr XIII/265/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości
Gminy Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz. 4305), § 2 ust 1 i § 4 ust 1
zarządzenia Nr 1300/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 września 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części
o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących zasób Gminy Miasta Gdańska, § 1 ust. 1 oraz
§ 2 ust. 1 pkt 1 i ust 3 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 nieruchomości położonej w Gdańsku, stanowiącej
własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony
w trybie bezprzetargowym podmiotowi świadczącemu usługi kompleksowego utrzymania Parku
Oliwskiego im. Adama Mickiewicza w Gdańsku.
§ 2. Szczegółowe dane nieruchomości, o których mowa w §1 określają załączniki Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gdańsku i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a także opublikowaniu na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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