
     
 

 
 

    
 
 

   
   

     

         
       

                        
              

           
           

             

   
  

              
             

            
              

              
            

   

           
 

        

         

Projekt 

Nr korespondencji SOD UM.197008.2021 

UCHWAŁA Nr .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

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

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej 
i ul. Bojkowskiej 37 jako wkład niepieniężny (aport) do spółki. 

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 9 lit. a i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U.2020.713 z późn. zm.), uchwały nr XXII/441/2020 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2020r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabywania, 
zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata 
(tj. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 9470), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie jako wkładu niepieniężnego do spółki nieruchomości położonej przy ul. 
Kopalnianej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 2, obręb Nowe Gliwice, dla której Sąd Rejonowy 
w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00044417/3 wraz z częścią składową gruntu oraz 
nieruchomości położonej przy ul. Bojkowskiej 37, obejmującej działki o nr ewidencyjnych 14/1, 14/44, 14/47, 
14/48, obręb Nowe Gliwice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr 
GL1G/00123794/7 wraz z częściami skladowymi gruntu, których wartość przekracza 1.000.000 zł (słownie 
złotych: jeden milion). 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający lokalizację 
przedmiotu aportu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

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

Przedmiotową uchwałą, Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych, poprzez wniesienie 
ich jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci działek wraz z ich częściami składowymi położonych w Gliwicach 
przy ul. Kopalnianej, oznaczonej nr 2, obręb Nowe Gliwice, wpisaną do księgi wieczystej nr GL1G/00044417/3 
oraz przy ul. Bojkowksiej 37, oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/1, 14/44, 14/47, 14/48, obręb Nowe 
Gliwice, wpisanych do księgi wieczystej nr GL1G/00123794/7. Wartość łączną nieruchomości w wysokości 8 074 
564,00 zł (w tym wartość części składowych w wysokości 5 803 564,00 zł) została ustalona na podstawie 
operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Zgodnie z § 3 załącznika do uchwąły nr XXII/441/2020 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2020r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, 
obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, do kompetencji Rady Miasta należy wyrażanie 
zgody na zbywanie nieruchomości jako wkład niepieniężny (aporty) do spółek, których wartośc przekracza 1 000 
000,00 zł. 

Przedmiotowe nieruchomości stanowią teren inwestycyjny „Nowe Gliwice”. Części składowe w postaci 
zbiornika retencyjnego oraz dróg dojazdowych zostały wybudowane w ramach projektu Uzbrojenie terenów 
poprzemysłowych Nowe Gliwice - finansowany z funduszy miasta i UE. Wraz z upływem okresu trwałości 
projektu oraz w ramach kontynuacji działań spółki ukierunkowanych na przyciągnięcie kolejnych inwestorów 
z branży nowych technologii zasadnym jest wniesienie ww. działek aportem do Spółki. Powyższe będzie 
stanowiło uzupełnienie oferty Spółki obejmującej teren Nowych Gliwic. 
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