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Nr korespondencji SOD UM.365618.202|

UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

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

w sprawie wyraz'enia zgody na odstapienie 0d obowiqzku przeta rgowego trybu zawarcia kolejnej umowy
dzieriawy z dotychczasowym dzieriawcq i wydzieriawienie nieruchomoéci stanowiacych wlasnoéc’

miasta Gliwice, poloionych w Gliwicach przy ul. Wybrzeie Armii Krajowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r.poz. 713 z péz’n. zmianami/, art. 37 ust. 4. art. 1] ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomos’ciami /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 2 péz'n. zmianami/. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Wyrazié zgodc; na odstapienie 0d obowiazku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierZawyz dotychczasowym dzierZawcq i wydzierz‘awienie 11a czas nieoznaczony nieruchomos’ci stanowiacych wiasnos’c’
miasta Gliwice, obejmujqcych:

1)nieruchomos’c’ zlokalizowanq przy ul. WybrzeZe Armii Krajowej.oznaczonq wewidencji grunto’w jakodziaflia nr 1055. obrgb K’Iodnica 0 powierzchni 0,005] ha (powierzchnia caflx'owita 0,0257 ha). dla ktérej
w Sqdzie Rejonowym w Gliwicach prowadzonajest ksigga wieczysta nr GL1G/00039507/3,

2) nieruchomos’é zlokalizowanq przy ul. WybrzeZe Armii Kraiowejmznaczona wewidencji gruntéw jakodzialka nr 1056, obreb Kiodnica o powierzchni 0,0074 ha (powierzchnia ca}kowita 0.0614 ha), dla ktérejw Sqdzie Rejonowym w Gliwicach prowadzonajest ksi¢ga wieczysta nr GL 1 G/00046389/1.

§ 2. Integralna} czgs'c' niniejszej uchwaiy stanowi zakgcznik graficzny przedstawiajqcy lokalizac przedmiotudzierZawy.

§3. Wykonanie uchwaiy powierza Sig Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwa¥a wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zaiacznik do uchwaiy Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia....................202] r.
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Uzasadnienie

Nieruchomos’ci p01020ne w Gliwicach przy LII. WybrzeZe Armii Krajowcj. w ewidencji gruntéw oznaczone
jako dzialki nr 1055i 1056 w obrebie Klodnica‘ stanowia w1asnos’é miasta Gliwice. Zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarmvania przestrzennego Opisane $2} jako 311M — co oznacza: Tereny Lls1ug0w0—
mieszkaniowe 0 wysokiej intensywnos’ci zabudowy.

Wnioskodawca uZytkuje przedmiotowy teren 0d paz’dziernika 19921:. kiedy w drodze umowy sprzedaZy
naby1 prawo uZytkowania wieczystego dzia1ek sasiednich nr 513. 514 i 515. obrgb K1odnica wraz z budynkiem
mieszkalnym. Ze wzglgdu na bledne przekonanie. 12 ca1oéc’ terenu w granicach ogrodzenia posesji stanowi
przedmiot uZytkowania wieczystego, wnioskodawca nieby1 s'wiadomy, 2e posadowiony na nieruchomos’ci
garaz oraz ogrodzenie usytuowane 52; na dzia1kach stanowiacych w1asnos’c’ miasta Gliwice. siazku
z prawomocnym postanowieniem Sqdu Rejonowego w Gliwicach z paidziemika 2016 11, oddalajgcym wniosek
0 stwierdzenie zasiedzenia nieruchomos’ci obejmujqcych dzia1ki nr 1055 i 1056. obreb K10dnica.
z wnioskodawca zawarto krétkoterminowq umowe; dzierZaxw, p0 wygas’nieciu ktérej dotychczasowy
dzierZawca zadeklarowa1 Chgé da1szeg0 wydzierZawienia przedmiotowego terenu.

Biorac pod uwage; powsze. podjgcie niniejszej uchwaly, atym samym przychylenie 31¢ do wniosku
i wydzierz'awienie nieruchomos’ci jest uzasadnione.
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