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

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

w sprawie wyraienia zgody na odstapienie 0d obowigzku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy
uiytkowania i obciqienie na okres 10 lat prawem uiytkowania nieruchomoéci stanowiacej wlasnoéc’

miasta Gliwice, poloionej w Gliwicach przy ul. Studziennej 1, na rzecz oséb prowadzqcych Przedszkole
Migdzynarodowe ,,Stokr0tka” Centrum Doskonaloéci Malego Dziecka w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 0 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 zgodg na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy uZytkowania
iobciqienie na okres 10 lat prawem uZytkowania nieruchomoéci stanowiqcej wiasnoéé miasta Gliwice,
p01020nej w Gliwicach przy ul. Studziennej 1, obejmujqcej dziatkg nr 482 o powierzchni 0,2098 ha, obrgb
Stare Miasto, zabudowanej budynkiem o powierzchni uZytkowej 684,90 m2, posiadajqcym trzy kondygnacje
nadziemne oraz piwnicg, na rzecz oséb prowadzqcych Przedszkole Miqdzynarodowe ,,Stokrotka” Centrum
Doskonatos’ci Malego Dziecka w Gliwicach przy ul. Studziennej 1, zprzeznaczeniem na dziaialnoéc’
oéwiatowo-wychowawczq.

§2. Integraa czqéé niniejszej uchwaty stanowi zaiqcznik graficzny przedstawiajqcy lokalizac
przedmiotowej nieruchomoéci.

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

§ 4. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem jej podjqcia.
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Zalqcznik do uchwaiy Nr ....................

RADY MIASTA GLIWICE

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

Nieruchomos'é poloZona wGliwicach przy ul. Studziennej 1, obejmujqca dzia1kc; nr 482 opowierzchni
0,2098 ha, obrgb Stare Miasto, KW nr GL1G/00044289/6, zabudowana budynkiem o powierzchni uz'ytkowej
684,90 1112, posiadajqcym trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnicg, uZytkowana jest przez Przedszkole
Niepubliczne ,,Stokrotka” Centrum Doskonabéci Maiego Dziecka Cecylia Mirela Nawrot w Gliwicach przy ul.
Studziennej 1, prowadzone przez Cecylie; Nawrot poczqwszy 0d wrzeénia 2002 r. na podstawie uméw
dzierZawy, anastepnie 0d lipca 2006 r. na podstawie kolejnych uméw uiytkowania, zprzeznaczeniem na
prowadzenie dzia%alnoéci oéwiatowo-wychowawczej.

Wniosek o zawarcie umowy uZytkowania ww. nieruchomoéci ZbZony zosta} przez Cecyliq Mirelg Nawrot
oraz Kajetana Nawrota, prowadzqcych Przedszkole Miqdzynarodowe ,,Stokrotka” Centrum Doskonahéci
Maiego Dziecka na podstawie zaéwiadczenia owpisaniu do ewidencji szkc'fl niepublicznych nr 1/2021-
7/2002/P-2 z dnia 15 stycznia 2021 r.

Optata roczna z tytu}u uZytkowania nieruchomoéci ustalona zostanie na podstawie operatu szacunkowego,
sporzqdzonego przez rzeczoznawcc; matkowego, na poziomie 0,3 % wartos’ci tejZe nieruchomoéci. Op1ata ta
qzie podlegab aktualizacji o roczny wskainik inflacji.

W zwiqzku z przeznaczeniem nieruchomoéci poloZonej przy ul. Studziennej 1 w Gliwicach do oddania
w odplatne uZytkowanie na okres dhlZSzy niz 3 lata podjgcie uchwefiy jest uzasadnione.
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