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Nr orespobefttji'"SOf>"ttN1:t 28'3'895.202 

UM . .... ........ ..... ...... ... ...... ........ ... .. .... .. ..... .. .. .. . 

UCHWALA NR ................... . 
RADY MIAST A GLIWICE 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 446/2, obręb Podlesie, 
. położoną w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXIl/441 /2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie 
nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śl. z 28 
grudnia 2020 r. poz. 9470), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 446/2, obręb Podlesie 
w Gliwicach o powierzchni 0,3968 ha, KW nr GLlG/00034038/9 stanowiącą własność miasta Gliwice. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Rady Miasta Gliwice 

z dnia .. ........... ....... 2023 r. 
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Uzasadnienie 

Miasto Gliwice jest właścicielem nieruchomości w skład której wchodzi m.in. działka oznaczona 
geodezyjnie nr 446/2, obręb Podlesie położona w !Gliwicach o powierzchni 0,3968 ha, KW nr 
GL I G/00034038/9. 

Działka nr 446/2, obręb Podlesie zgodnie z ustaleniami obowiązującego od dnia 17 października 20 I Or. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej 
stronie ul. Tarnogórskiej , obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr 
XXXVIl/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia IS lipca 2010 r. , opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 188 z dnia 16 września 2010 r., poz.2908) oznaczonajest symbolem 

· 14MNn - co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy - nowe, 

dla których ustalono następujące przeznaczenie: 

I) Przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub w budynkach wolnostojących , 

b) zabudowa gospodarcza (garaże , budynki pomocnicze za wyjątkiem inwentarskich), 

c) sieci infrastruktury technicznej , 

d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

e) zieleń i ogrody przydomowe.( ... ) 

Ponadto przedmiotowa działka leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330-
"Gliwice", a na rysunku planu uwidocznione zostały nieprzekraczalne linie zabudowy. 

Wartość działki nr 446/2, obręb Podlesie zgodnie z operatem szacunkowym przekracza kwotę I mln zł 

wynikającą z uchwały nr XXIl/441 /2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich 
wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami. Zgoda Rady Miasta umożliwi 
rozpoczęcie procedury zbycia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 446, obręb Podlesie. 

zastępca Prezydenta Miasta 
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