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W sprawic wyraienia zgody na sprzedai prawa wlasnnfici nieruch0m0§ci obejrnujqcych niezabudowane
dzialki nr 525, 526, S27, obrqb Przedmieficic, pnloizonych przy ul. Daszyfiskiego W Gliwicach stanowiqce

wlasnoéé miasta Gliwice

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca I990 r. 0 samorzqdzie grninnym (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 z péin. zm.) w zwiqzku z uchwalq m" XXII/441/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
l7 gmdnia 2020 r. w sprawie okresilenia zasacl gospodarowania nieruchomoéciami Miasta Gliwice w zakresie
nabywania, zbywania, obciqz'ania oraz ich wydzierzawiania na okres diuzszy niz 3 lata (Dz.Urz.Woj.§l z 28
grudnia 2020 r, poz. 9470) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala co nastqpujez

§ 1. Wyrazié zgodg na sprzedaz prawa wiasnoéci kompleksu nieruchomoéci stanowiqcych wiasnoéé miasta
Gliwicc, polozonych w Gliwicach przy ul. Daszyfiskiego. obejmujqcych niezabudowane dzialki nr 525, obrqb
Przedmieécie, 0 powierzchni 0,0539 ha, KW nr GL1 G/00048778/9, nr 526, obrqb Przcdmiesicie, 0 powierzchni
0,6698 ha i nr 527 obr¢b Przedmieécie, 0 powierzchni 0,7977 ha, KW nr GLIG/00029482/8.

§2. Integralnq cz¢§é niniejszej uchwafy stanowi zalqcznik graficzny przedstawiajqcy lokalizacjv;
nieruchomoéci.

§ 3. Wykonanie uchwaiy powicrza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwala wchodzi W Zycie z dniem jej podj<;cia.
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Zakicznlk do Uchwaly Nr
Rady Miasta Ciliwicc

z dnia.................. .2022 r.
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Uzasadnienie

Miasto Gliwice jest wlaécicielem niezabud0\vanych nieruchornoéci. poloionych w Gliwicach przy ul.
Daszyfiskiego, ktére geoclezyjnie zosta1y oznaczone jako dziaikiz

- nr 525 obrgb Przedmieécie, 0 powierzchni 0,0539 ha, KW nr GLIG/00048778/9,
- nr 526 obrqeb Przedmieécie, 0 powierzchni 0,6698 ha, KW nr GLIG/00029482/8,
- nr 527 obrgb Przedmieécie, 0 powierzchni 0,7977 ha, KW nr GLIG/00029482/8.
Lqczna powielzchnia pxzedmiotowych dziaiek wynosi 1,5214 ha.
Dzialki 0 nr 525, 526, 527 obrgb Pzzedmieécie, pohazone sq na terenie, na ktérym od dnia 27 sicrpnia 2011

r. obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice, dla terendw zwia,zanych
bezpoérednio z rozwojem ukladu komunikacyjnego w Gliwicach, polozonych wzdluz poludniowo-zachodniej
obwoclnicy miasta oraz autostrady A-4. Plan ten uchwalony zostai przcz Rade; Miasta Gliwice uchwalq nr
IIX/113/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., ktéra opublikowana zostala w Dzienniku Urz¢dowym Wojewédztwa
Slqskiego nr 159 z dnia 27 lipca 2011 r., pod poz. 3010, 3019. Zgodnie z ustaleniami tego planu dzialki 0 nr
525, 526, S27, obrqb Przedmieécie, znajdujq sic; na terenie oznaczonym symbolami:

- IMNU - opisanym jako tereny mieszkaniowomslugowe o niskiej intensyvvnoéci zabudowy
— istniejqce

- 13M, 14M, 16M, 19M - opisanym jako tereny mieszkaniowe o éredniej intensywnoéci zabudowy -
istniejqce

- SZNW - opisanyrn jako tereny zieleni niskiej i wysokiej w ciqgach dolin tworzqce pasma ekologiczne 0
duiym znaczeniu przyrodniczo-krajobrazowym

- 013KDD 1/2, 0l4KDD 1/2, OISKDD 1/2 - opisanym jako tereny drég dojazdowych
- 6MN - opisanym jako tereny mieszkaniowe 0 niskiej intensywnoéci zabudowy - istniejqce.
Wartoéé nieruchomoéci zgodnie z operatem szacunkowym przekracza kwotq 1 mln 2.1 wynikajqcq z

Uchwa1y nr XXII/441/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie okreélenia zasad
gospodarowania nieruchomoéciami Miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciqzania oraz ich
wydzierzawiania na okres dluzszy niz 3 lata 2 péiniejszymi zmianami. Zgoda Rady Miasta na sprzedaz
umozliwi rozpoczgcie procedury sprzedazy.
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