
   UM.1002072.2022 

Zarządzenie nr PM-6673/2022 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 3 PAŹDZIERNIK 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Nr PM-4476/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 
r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargu na wysokość stawki czynszu za najem lokali 
użytkowych oraz garaży pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice. 

Na podstawie: 

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z  2022, poz. 559 z późn. zm.), 

§ 3 i 21 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVI/908/2005 z dnia 20 października 
2005 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali 
użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej 
za lokale użytkowe. 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmiany w zarządzeniu PM-4476/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 r.: 

1. w podstawie prawnej publikator ustawy o samorządzie gminnym otrzymuje 
brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)”, 

2. w podstawie prawnej publikator uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 3 i 21 uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVI/908/2005 z dnia 20 października 2005 r. 
z  późn. zm. w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali 
użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki 
czynszowej za lokale użytkowe”, 

3. w § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 1 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia 
powierzyć dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

ust. 2 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia w  zakresie najmu lokali użytkowych 
w  obrębie Centrum Przesiadkowego powierzyć Naczelnikowi Wydziału Usług 
Komunalnych.” 

4. W załączniku nr 1 do zarządzenia PM-4476/2021 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Organizatorem przetargu jest Zarządca miejskich lokali użytkowych: Zarząd 
Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
w Gliwicach lub Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. - Zarządca 
Centrum Przesiadkowego.” 

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuje dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  

Aleksandra Wysocka 
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