
ZGM.83787.2022 

Zarządzenie nr PM-6887/2022 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki czynszu za miejsca postojowe usytuowane w budynku garażu 
wielopoziomowego położonego przy zbiegu ulic Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej 
w Gliwicach (działki nr: 33 i 34, obręb Ligota Zabrska) oraz ustalenia stawki czynszu za 
miejsca postojowe usytuowane w garażu podziemnym znajdującym się pomiędzy 
budynkami przy ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7 (działki nr: 27 i 28, obręb Ligota Zabrska) 

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.), 

art. 12, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalić stawkę czynszu za miejsca postojowe usytuowane w budynku garażu 
wielopoziomowego położonego przy zbiegu ulic Kujawskiej, św. Jacka, Górnej 
i Samotnej w Gliwicach (działki nr: 33 i 34, obręb Ligota Zabrska) w wysokości:  

1) 120,00 zł/miejsce postojowe netto miesięcznie dla miejsc postojowych 
usytuowanych na poziomie 0 i poziomie 1   

2) 80,00 zł/miejsce postojowe netto miesięcznie dla miejsc postojowych 
usytuowanych na poziomie 2. 

§ 2. Ustalić sposób przydzielenia 12 miejsc postojowych usytuowanych  
w budynku garażu wielopoziomowego poprzez przeprowadzenie losowania. 
W losowaniu wezmą udział najemcy lokali mieszkalnych usytuowanych 
w budynkach położonych w Gliwicach przy ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7. 

§ 3.  Ustalić stawkę czynszu za miejsca postojowe usytuowane w garażu podziemnym 
znajdującym się pomiędzy budynkami przy ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7 w Gliwicach 
(działki nr 27 i 28, obręb Ligota Zabrska) w wysokości 140,00 zł/miejsce 
postojowe netto miesięcznie. 

§ 4.  Ustalić sposób przydzielenia 36 miejsc postojowych usytuowanych w garażu 
podziemnym poprzez przeprowadzenie losowania. W losowaniu wezmą udział 
najemcy lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Gliwicach 
przy ul. Górnej 5 i ul. Górnej 7.  

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest zarządca miejskich lokali 
użytkowych. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

Aleksandra Wysocka 

 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 


