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UCHWALA NR ....................
1 dam ;. 7- ; 1:1 1- " ' RADY MIASTA GLIWICE
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1

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

'._.%’s‘?:spraWié*W§iiéié1i1ii;%§§H§'L‘ii‘ii'bdstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
dzieriawy z dotychczasowym dzieriawcq i wydzieriawienie nieruchomoéci stanowiqcej wlasnoéé miasta

Gliwice, poloionej w Gliwicach pomiqdzy ul. Franciszkafiskq i ul. B1. Czeslawa.

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 péin zmianamil an 37. . , . ust. 4, an. 11 ust. 2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomoéciami /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z (Si ' ' ' 'p n. zm1anam1/, na wmosek Prezydenta Mlasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastxgpuje:

§ 1. Wyrazié zgode; na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierzawy
z dotychczasowym dzierzawcq i wydzierzawienie nieruch ' ' 'OITIOSCI stanowlqcej w1asno§é miasta Gliwice,
zlokalizowanej pomiqdzy ul Franciszkafisk ' 1 B1. 2; 1u. . Czes1awa, obejmujqcej nieruchomoéé oznaczonq
wewidencji gruntéw jako dzia1ka nr 811, obrgb Kolej opowierzchni 0,1335 ha (powierzchnia ca1kowita
0,1957 ha), dla ktérej wSqdzie Rejono m G1' 'wy w 1w1cach prowadzona jest ksiqga wieczysta nr
GL1G/00052651/4, na czas nieoznaczony.

§ 2. Integralnq czqéé niniejszej uchwa1y stanowi za1qcznik graficzny przedstawiajqcy lokalizacje; przedmiotu
dzieriawy.

§ 3. Wykonanie uchwaky powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj¢cia.
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Za1qczn'ik do uchwa1y Nr ............ .. .
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.
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Uzasadnienie

Nieruchomosé poiozona w Gliwicach pomiedzy ul. Franciszkariskq i ul. B1. Czesiawa, w ewidencji gruntéw
oznaczona jako dziaika nr 811 w obrebie Kolej, stanowi wiasnosé miasta Gliwice. Zgodnie zustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako 07KDG 2/2 - co oznacza: Tereny ulic
giéwnych. Przedmiotowa dziaika znajduje sie w granicach scisiego obszaru rewitalizacji.

Czesé wyzej wymienionej dziaiki dzieriawiona jest przez Sieé Badawcza; Lukasiewicz - Instytut
Spawalnictwa na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem terenu pod dziaialnosé gospodarczq, tj. wewnetrzny
ukiad komunikacyjny oraz zagospodarowanie zieleniq. Ze wzgledu na trudnosci zwiqzane z wjazdem pojazdéw
wielkogabarytovvych na teren przedsiebiorstwa, co jest konieczne wprzypadku prowadzonej dziaialnosci
gospodarczej, Sieé Badawcza Lukasiewicz - Instytut Spawalnictwa zwrécii sie zwnioskiem ozwiekszenie
powierzchni dzierzawy, w celu zmiany sposobu zagospodarowania terenu na miejsca postojowe pojazdéw oraz
plac manewrowy.

Biorqc pod uwage powyisze, podjecie niniejszej uchwaiy, atym samym przychylenie sie do wniosku
i wydzierzawienie nieruchomosci jest uzasadnione.
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