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z dnia 7 kwicmia 203i 1'.
Zamierdzony przez .........................

UCHWALA NR ....................

g {

RADY MIASTA GLIWICE

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

w sprawie wyraienia zgody na sprzedai prawa wlasnoéci nieruchomoéci obejmujqcej dzialkg nr 91 obr.

Ligota Zabrska, poloionej przy ul. Gérnej w Gliwicach, stanowiacej wlasnoéc’ miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca I990 r. o samorzadzie gminnym (Lj. Dz. U. 2020 r.
poz. 713 z péin. zm.) w zwiqzku z§ 1 Uchwaiy Nr XXII/4410020 Rady Miasta Gliwice z dnia l7 grudnia 2020 r.
w sprawie okre§lenia zasad gospodarowania nieruchomoéciami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania.
obciaiania oraz ich wydzierz‘awiania na okres diu252y niZ 3 lata (t.j. Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2020 r. poz. 9470),
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice

uchwala, co nastepuje:

§1. Wyrazic' zgodc; na sprzedaz prawa Masnoéci nieruchomoéci obejmujacej dzia’tkt; nr 910br. Ligota
Zabrska, pomz'onej przy ul. Gémej wGliwicach opow. 0,6905 ha, zapisanej wksiedze wieczystej nr
GLlG/00045509/2, stanowiqcej wiasnoéc’ miasta Gliwice.

§2.lntegralna czgéc' niniejszej uchwzﬁy stanowi zaiacznik graﬁczny nr lprzedstawiajqcy nieruchomoéc’
przeznaczona do sprzedaz‘y.

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

§ 4. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem jej podj¢cia.
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Zalacznik do uchwaly Nr ....................

Rady :Vliasta Gliwice
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Uzasadnicnic

Miasto Gliwice jest xxmécicielem nieruchmnoéci obejmujacej dziaike; m‘ 9] obr. Ligota Zabrskzl
o powierzchni 0.6905 ha. pMoZonej przy ul. Gérnej w Gliwicach. wpisanej w KW nr GL I G/"OOO45509/2.
Dzialka nr 91 obr. Ligota Zabrska obecnie obj¢ta jest umowami dzierZawy w czgéci 0 pow. 0,2! [9 ha.

obowiqzujqcymi d0 dnia 31.10.2022 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomoéc’
p0{020najest na terenie dla ktérego 0d dnia 28 stycznia 2007 r. obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysiowo-skiadowej pmoZonej
pomiedzy ul. Pszczyhskq i ul. Bojkowskq (uchwaia nr XLVH/1217/2006 z dnia 26 paz’dziernika 2006 r..
Dziennik Urzgdowy Wojewédztwa Slqskiego Nr [53 z dnia 28 grudnia 2006 r., poz. 4886). Dzia¥ka nr 91 obr.
Ligota Zabrska znajduje sic; na terenie oznaczonym symbolem: 9 MN - opisanym jako: tereny mieszkaniowe
0 niskiej intensywnos’ci zabudowy.
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Wartos’c’ nieruchomoéci. ktéra stanowi dzialke nr 91 obr. Ligota Zabrska przekracza kw0t¢ l min wynikajqca
z Uchwa}y Nr XXII/4410020 Rady Miasta Gliwice zdnia l7grudnia 2020 r‘ w sprawie okres’lenia zasad
gospodarowania nieruchomoéciami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, 0bcia2ania oraz ich
wydzierZawiania na okres dlqzy mi 3 lata. Zgoda Rady Miasta na splzedaz umozliwi rozpoczecie procedury
przygotowania do sprzedaZy.
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