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Nr korespondenql SOD UM.253048 2023

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

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

w sprawie wyrazenia zgody na odstgpienie 0d obowiqzku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy
uiytkowania i obciaienie na okres 10 lat prawem uiytkowania nieruchomoéci stanowiqcej wlasnoéc’

miasta Gliwice, poloionej w Gliwicach przy ul. Magnolii la, na rzecz oséb prowadzqcych Przedszkole
Niepubliczne ”Sloneczko” w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust. 2, w zwiqzku 2 art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoéciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Wyrazié zgodc na odstqpienie 0d obowiazku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy uZytkowania
iobciqnie na okres IOIat prawem uZytkowania nieruchomos’ci stanowiqcej w1asnoéé miasta Gliwice,
po1oZonej w Gliwicach przy ul. Magnolii 1a, obejmujqcej dzia1k9 nr 176/1 0 powierzchni 0,1549 ha, obrqb
Wilcze Gardlo, zabudowanej budynkjem 0 powierzchni uZytkowej 610,00 m2, posiadajqcym jednq
kondygnacjc; nadziemnq oraz jedna kondygnacjc; podziemnq, na rzecz oséb prowadzqcych Przedszkole
Niepubliczne ,,S1oneczko” w Gliwicach przy ul. Magnolii 1a, zprzeznaczeniem na dzia1a1noéc' oéwiatowo-
wychowawczq.

§2. Integraa czgéé niniejszej uchwa1y stanowi za1qcznik graficzny przedstawiajqcy lokalizacje;
przedmiotowej nieruchomoéci.

§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dnjem jej podjfgcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomoéc' p01020na w Gliwicach przy ul. Magnolii 1a, obejmujqca dzia1ke; nr 176 (przed podzia1em)
o powierzchni 0,4675 ha, obrqb Wilcze Gard1o, KW nr GL1G/00035159/0, zabudowana budynkiem
o powierzchni uZytkowej 610,00 m2, uZytkowana jest przez Przedszkole Niepubliczne ,,S1oneczko”
w Gliwicach przy ul. Magnolii 1a, prowadzone przez Bogumile; qrowskq poczqwszy od pazdziernika 2001 r.
na podstawie uméw dzieriawy, a nastgpnie od lipca 2006 r. na podstawie krétkoterminowych uméw
uiytkowania, zprzeznaczeniem na prowadzenie dzia1alnoéci os'wiatowo-wychowawczej, zaé od maja 2013 r.
wraz z Aleksandrq Jureczko na podstawie dfugotenninowej (na 10 lat) umowy uiytkowania.

Wniosek o zawarcie umowy uZytkowania nieruchomos'ci po1oZonej przy ul. Magnolii 1a, obejmujqcej
obecnie dzia1ke; nr 176/ 1, z1oZony zosta1 przez Bogumik; qrowskq oraz Aleksandre; Jureczko — prowadzqce
Przedszkole na podstawie zaéwiadczenia o wpisaniu do ewidencji szké1 niepublicznych nr 24/2021—11/2000/P-
2 z dnia 27 lipca 2021 r.

Op1ata roczna z tytu1u uZytkowania nieruchomoéci ustalona zostanie na podstawie operatu szacunkowego,
sporzqdzonego przez rzeczoznawce; majatkowego, na poziomie 0,3 % wartos'ci tejie nieruchomoéci. Op1ata ta
qzie podlegala aktualizacji o roczny wskainik inflacji.

W zwiqzku z przeznaczeniem nieruchomoéci poloZonej przy ul. Magnolii 1a w Gliwicach do oddania
w odplatne uZytkowanje na okres d1uiszy niz' 3 lata podjqcie uchwa1y jest uzasadnione.
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