
PRQKEKT
Nrj koresp‘bndencji‘ SOD UM2'25'3'071 .2023

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

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

w sprawie wyraienia zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy
uiytkowania i obciaienie na okres 10 [at prawem uiytkowania nieruchomoéci stanowiacej wlasnoéc’

miasta Gliwice, poloionej w Gliwicach przy ul. Slowackiego 58B, na rzecz Spolecznego Komitetu Pomocy
Osobom Niepelnosprawnym z siedzibq w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 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. Wyrazic' zgodc; na odstqpicnie 0d obowiqzku przetargowego tbu zawarcia nowej umowy uZytkowania
i obciqnie na okres 10 lat prawem uZytkowania nieruchomoéci stanowiqcej w1asnoéé miasta Gliwice,
po1oZonej w Gliwicach przy ul. Slowackiego 58B, obejmujqcej dzialki nr 1028/2 i 1029 o1qcznej powierzchni
0,4231 ha, obrqb Nowe Miasto, zapisanej wKW nr GL1G/00033234/6, zabudowanej dwukondygnacyjnym
budynkiem o powierzchni uZytkowej 1190,24 m2, na rzecz Spoiecznego Komitetu Pomocy Osobom
Niepelnosprawnym zsiedzibq wGliwicach przy ul. Slowackiego 58B, Zprzeznaczeniem na prowadzenie
dziaialnoéci oéwiatowo-wychowawczej oraz na dziaialnoéc’ w zakresie éwiadczenia uslug zdrowotnych.

§2. Integralnq czgéé niniejszej uchwa1y stanowi za1qcznik graficzny przedstawiajqcy lokalizac
przedmiotowej nieruchomoéci.

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

§ 4. Uchwa1a wchodzi w iycie z dniem jej podjgcia.
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grafika

Zaiqcznik do uchwaly Nr ....................

RADY MIASTA GLIWICE

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

Nieruchomoéé poloZona w Gliwicach przy ul. S1owackiego 58B, stanowiqca w1asnoéé miasta Gliwice,
obejmujqca dziaiki nr: 1028/2 i 1029 o iqcznej powierzchni 0,4231 ha, obregb Nowe Miasto, zapisana w KW nr
GL1G/00033234/6, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkjem o powierzchni uiytkowej 1190,24 m2,
objgta jest umowq uZytkowania zawarta} dnia 9 czerwca 2014 r. 26 Spolecznym Komitetem Pomocy Osobom
Niepe1nosprawnym z siedzibq w Gliwicach przy ul. S1owackiego 58B, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia1alnoéci oéwiatowo-wychowawczej oraz pod dzia1alnoéé w zakresie s'wiadczenia us1ug
zdrowotnych.

Z wnioskiem o zawarcie nowej umowy uiytkowania przedmiotowej nieruchomos'ci na okres 10 lat zwréci1
sis; Spoleczny Komitet Pomocy Osobom Niepehosprawnym wterminie obowiqzywania umowy. Powyisze
podyktowane jest moiliwoéciq pozyskania érodkéw finansowych zUnii Europejskiej oraz finansowania
inwestycji d1ugoterminowych, gdzie wymogiem jest posiadanie tytum prawnego do nieruchomoéci na okres
min. 5 lat. Ponadto zawarcie kolejnej dfugoterminowej umowy uZytkowania umoZliwi zawarcie nowego
kontraktu z Narodowym Funduszern Zdrowia.

Spoleczny Komitet Pomocy Osobom Niepe1nosprawnym uZytkuje przedmiotowq nieruchomoéé na
podstawie uméw uZytkowania od 16 czerwca 2011 r. Wlatach 2012—2023 r. SKPON poczynil naldady
fmansowe na nieruchomoéci poloz'onej przy ul. S10wackiego 58B wwysokoéci 1429 235,27 21, wtym
832 096,90 21w ramach w1asnych érodkéw finansowych oraz 597 138,37 21 W ramach pozyskanych dotacj i.

Op1ata roczna z tytu1u uZytkowania nieruchomoéci ustalona zostanie na podstawie operatu szacunkowego,
sporzqdzonego przez rzeczoznawce matkowego, na poziomie 0,3 % wartos'ci tejie nieruchomoéci. Op1ata ta
bgdzie podlega1a aktualizacji o roczny wskainik inflacji.

W zwiqzku z przeznaczeniem nieruchomoéci po1oionej przy ul. S1owackiego 58B w Gliwicach do oddania
w trybie bezprzetargowym w odplatne uz'ytkowanie na okres dszy niz' 3 lata podjgcie uchwa1y jest
uzasadnione.
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