
Prujekt

Nr korespondencji SOD UM.1160580.2020

UCHWALA Nr ....................
RADY MIASTA GLIWICE

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

w sprawie wyraienia zgody na odstqpienie 0d obowiazku przetargowego i zawarcie umowy dzieriawy na
czas nieoznaczony z dotychczasowym dzieriawca, nieruchomoéci stanowiqcej wlasnoéé miasta Gliwice,

poloionej w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020r.
p02. 7|3 z péz'n. 2111/. art. 37 ust. 4. art. 11 ust. 2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomos’ciami /Lj. Dz.U. z 2020r. p02. [990 z péz’n. zm./. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastqpuje:

§l. Wyrazic’ zgode na odstqpienie 0d obowiqzku przetargowego izawarcie umowy dzierZawy na czas
nieoznaczony zdotychczasowym dzierZawcq. nieruchomos’ci p01020nej wGliwicach przy ulicy Toszeckiej
obejmujacej dzia1k¢ nr 10/7 0 powierzchni 0.0403 ha oraz dzia1k¢ m [0/9 opowierzchni 0.0469 ha, KW
GLIG/OOO31891/5. obrqb Kopemik.

§2.lntegralnq czgs'c' niniejszej uchwa1y stanowi za1acznik graficzny przedstawiajqcy lokalizacje
przedmiotu dzierZawy.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierzyé Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zaiacznik do uchwaly Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia.................... 202] r.
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I D.

Uzasadnienie

Nicruchomos’é poloiona w Gliwicach przy ul. Toszeckiej. oznaczona w ewidencji gruntéw jako dzialki nr 1017
0 powierzchni 0,0403 ha i 10/9 0 powierzchni 0.0469 ha, obregb Kopemik. stanowi wiasnoéé miasta Gliwice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta teren obejmujacy ww. dziakki opisany jest
jako: teren using oraz teren drogi gbwnej.

Przedmiotowe dziaflki wydzierZawione byiy 0d 2017 roku na podstawie krétkoterminowej umowy dzierZawy
zawartej z AUTO-GAZDA Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibq w Pszczynie, zprzeznaczeniem terenu pod miejsca
postojowe p0jazd0w rozdysponowane do obsmgi prowadzonej dzialalnos’ci gospodarczej oraz dojazd
i zagospodarowanie zieleniq.

Wniosek 0 zawarcie kolejnej umowy dzierZawy zostal zioZony przez dotychczasowego dzierZawce, tj Spélkt}
AUTO-GAZDA Sp. z 0.0. Sp. k.‘ ktéra zadeklarowam chqé dalszego dzieriawienia przedmiotowej nieruchomoéci
2 WW. przeznaczeniem.

Biorqc pod uwagc; zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje mozliwos’é
wydzierZawienia czqs’ci ww. dzialek, oznaczonych w planie jako tercn uslug oraz d0 czasu realizacji zaloZeh
miejscowego planu zagospodamwania przestrzennego pozostalej czegs'ci oznaczonej jako teren drogi gléwnej.

Zgodnie zobowiqzujqcymi przepisami wymagana jest zgoda Rady Miasta na zawarcie kolejnej umowy
dzierZawy, a ponadto z uwagi na zawarcie umowy na czas nieoznaczony wymagana jest indywidualna zgoda Rady
Miasta na odstqpienie 0d obowiqzku przetargowego txybu zawarcia tej umowy, tym samym podjtpcie niniejszej
uchwedy jest uzasadnione.
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