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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE
-=; .\1_' .-=n-4=.-u\07,.-‘kl

Z dnia .................... 2019 r.

Lf;M_____‘_i_:;_:V_;____._._.;.7..: ................................. .._.._L;

w sprawie wyraienigzgzdy; na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
dzieriawy z dotychczasowym dzieriawcq i wydzieriawienie nieruchomoéci stanowiqcej wlasnoéé miasta
Gliwice, poloionej w Gliwicach przy ul. Stanislawa Witkiewicza 3

Na podstawie a1“t.18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506/, art. 37 ust. 4, an. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomoéciami /Dz.U.
z 20 18r. poz. 2204 z péin. zmianami/, na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Wyrazié zgode; na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierzawy
z d otyc h czasowym dzierzawcq iwydzierzawienie nieruchomoéci stanowiqcej w{asnoéé miasta Gliwice
obejmujqcej nieruchomoéé zabudowanq oznaczonq w ewidencji gruntéw jako dzia%ka nr 190, obrqb Centrum
opow. 0,1035 ha, dla ktérej wSqdzie Rejonowym wG1iwicach prowadzona jest ksigga wieczysta nr
GLIG/00054781/8, na okres 10 lat.
§ 2. Integralnq czgéé niniejszej uchwa%y stanowi za{qcznik graﬁczny przedstawiajqcy lokalizacje; przedmiotu
dzierzawy.
§ 3. Wykonanie uchwa%y powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwa%a wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomosé zabudowana potozona w Gliwicach przy ul. Stanisiawa Witkiewicza 3, w ewidencji gruntéw
oznaczona jako dziatka nr 190 w obr¢;bie Centrum, stanowi wtasnosé miasta Gliwice. Zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako 8M - co oznaczaz Tereny mieszkaniowe
0 éredniej intensywnosci zabudowy - istniejqce.

Uiytkownik, tj. Pan Tadeusz Wieczorek prowadzqcy dziaialnosé gospodarczq pn. Zaldad Mechaniki
Precyzyjnej Tadeusz Wieczorek zsiedziba; wGliwicach przy ul. Stanistawa Witkiewicza 3 wykorzystuje
przedmiotowy teren z przeznaczeniem na prowadzenie zaktadu produkcyjnego poczqwszy od wrzesnia 1992 r.
Wgrudniu 2017 r. uzytkownikowi zostata wypowiedziana umowa dzieriawy zuwagi na wystqpujqce
zalegtosci czynszowe. Zalegtosci te, wraz znaleznymi odsetkami oraz kosztami sqdowymi, zostaty
uregulowane, abiezqce optaty ztytutu bezumownego uzytkowania nieruchomosci sq uiszczane terminowo.
Dotychczasowy dzieriawca zwrécii siq zatem z proébq 0 zawarcie kolejnej umowy dzierzawy na okres 10 lat
ijako zabezpieczenie ﬁnansowe realizacji zapiséw umowy zaproponowat wplacenie kaucji wwysokosci
stanowiqcej réwnowanosé 6-miesi¢cznego czynszu.
Uzytkownik przeprowadzit w20l6 roku remonty wynajmowanych pomieszczeri. Wswoim zaktadzie
zatrudnia 22 wykwaliﬁkowanych pracownikéw, a dziatalnosé gospodarczq prowadzi od prawie 30 lat.
Biorqc pod uwage; powyisze, podj<-pcie niniejszej uchwaty, atym samym przychylenie sic; do wniosku
i wydzierzawienie nieruchomosci jest uzasadnione.
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