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RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie wyraienia zgody na sprzedai prawa wlasnoéci kompleksu nieruchomoéci obejmujqcegoz
dzialkc; nr 373 obr. Ligota Zabrska, dzialkc; nr 374 obr. Ligota Zabrska, dzialkg nr 375 obr. Ligota Zabrska

oraz dzialkg nr 376 obr. Ligota Zabrska, poloionego na poludnie od ul. Kujawskiej w Gliwicach,
stanowiqcego wlasnoéé miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 713 z péin. zm.) w zwiqzku z § 1 Uchwa1y Nr XXII/441/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie okreélenia zasad gospodarowania nieruchomoéciami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania,
obciqiania oraz ich wydzieriawiania na okres d1uiszy nii 3 lata (t.j. Dz. Urz. Woj. 81qskiego z 2020 r. poz. 9470),
na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Wyrazié zgode; na sprzedai prawa wiasnoéci kompleksu nieruchomoéci obejmujqcego: dzialke;
nr 373 obr. Ligota Zabrska 0 pow. 0,1138 ha, dzialkc; nr 374 obr. Ligota Zabrska 0 pow. 0,3750 ha, dzialka; nr
375 obr. Ligota Zabrska 0 pow. 0,5000 ha, zapisane w ksiqdze wieczystej nr GL1G/00033793/2 oraz dzia1k¢ nr
376 obr. Ligota Zabrska 0 pow. 0,2812 ha, zapisanq wksiegdze wieczystej nr GLIG/00039877/7, stanowiqcego
wlasnoéé miasta Gliwice.

§2.Integra1nq czgéé niniejszej uchwa1y stanowi zalqcznik graficzny nr lprzedstawiajqcy kompleks
nieruchomoéci przeznaczony do sprzedaiy.

§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem jej p0dj¢cia.

WNY Prezykfi t
Jacek Gorczyfiskf

1,109. 5102"!
Adam Neumann
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Zalqcznik do uchwaly Nr ...... ..

Rady Miasta Gliwice
z dnia .................. .. 2021 r.
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Uzasadnienie

Miasto Gliwice jest w1aécicielemkomp1eksu nieruchomoéci po1oZoneg0 na po1udnie od
ul. Kujawskiej wGliwicacl1, wsk1ad ktérego wchodzq niezabudowane dzia1ki 0 numerach: 373
obr. Ligota Zabrska opowierzchni 0,1138 ha, 374 obr. Ligota Zabrska opowierzchni 0,3750 ha, 375
obr. Ligota Zabrska 0 powierzchni 0,5000 ha, wpisane wKW nr GLIG/00033793/2 oraz 376 obr. Ligota
Zabrska 0 powierzchni 0,2812 ha, Wpisana w KW nr GL1G/00039877/7.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe dziaiki po10Zone
sq na terenie dla ktérego od 28 stycznia 2007 r. obowiqzuje miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemyslowo-sk1adowej po1oZonej pomie;dzy ul.
Pszczyfiskq i ul. Bojkowskq (uchwa1a Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLVII/ 1217/2006 z dnia 26 paidziemika
2006 r., Dziennik Urzqdowy Wojewédztwa Slqskiego Nr 153 z dnia 28 grudnia 2006 r., poz. 4886). Dzialki nr
373, 374, 375, 376 obr. Ligota Zabrska znajdujq siq; na terenie oznaczonym symbolemz 5 Un - opisanym jako:
tereny us1ug réinych - nowe.

Réwnoczeénie przedmiotowe dzia1ki nr 374, 375, 376 oraz zachodnia cz<-géé dzialki nr 373 znajdujq sin‘;
W granicach obszaru gérniczego KWK "Soénica-Makoszowy".

Wartoéé kompleksu nieruchornoéci przekracza kwotg 1 mln wynikajqcq z Uchwaiy Nr XXII/441/2020 Rady
Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie okreélenia zasad gospodarowania nieruchomoéciami miasta
Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciqiania oraz ich wydzieriawiania na okres d1uiszy nii 3 lata.
Zgoda Rady Miasta na sprzedai umoiliwi rozpoczgcie proceduxy przygotowania do sprzedaiy.
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