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

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

w sprawie wyraienia zgody na zbycie kompleksu nieruchomoéci obejmujacego dzialke; nr 100, obrqb
Niepaszyce Pélnoc, oraz dzialkg nr 98, obrqb Niepaszyce Pélnoc, poloionych przy ul. Starogliwickiej

w Gliwicach, stanowiqcych wlasnoéc’ Miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2023 r. poz. 40), w zwiqzku z uchwah; nr XXII/441/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie okreélenia zasad gospodarowania nieruchomoéciami Miasta Gliwice w zakresie nabywania,
zbywania, obciqz‘ania oraz ich wydzierZawiania na okres d’rqzy niz 3 lata (Dz. Urz. Woj. 8]. z 28 grudnia
2020 r. poz. 9470), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala co nastgpuje:

§ 1. Wyrazic’ zgode; na zbycie kompleksu nieruchomos’ci poioZonego przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach,
stanowiqcego w%asnos'é Miasta Gliwice, skhdajqcego sic; z czgéci nieruchomos’ci obejmujqcej niezabudowang
dziaikg nr 100, obrgb Niepaszyce Pémoc, o powierzchni 0,7203 ha, KW nr GL1G/00046286/9 i nieruchomos’ci
obejmujgcej niezabudowanq dzia%ke; nr 98, obrgb Niepaszyce Pémoc, o powierzchni 0,3556 ha, KW nr
GLlG/00088783/9.

§2.Integralnq cze;s'c' niniejszej uchwa¥y stanowi zahcznik graficzny przedstawiajacy lokalizacj¢
nieruchomos’ci.

§ 3. Wykonanie uchwa%y powierza Si? Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwah wchodzi w Zycie z dniem jej podjecia.
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Zahcznik do uchwa%y nr ....................

Rady Miasta Gliwice

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

Niezabudowane dzia1ki nr 100, obreb Niepaszyce Pélnoc, o powierzchni 0,7203 ha, KW nr
GL1G/00046286/9 oraz nr 98, obrgb Niepaszyce Péinoc, 0 powierzchni 0,3556 ha, KW nr GLlG/00088783/9,
sa w1asnos'cia Miasta Gliwice.

Dziaiki p01020ne sa na terenie, dla ktérego 0d dnia 22 grudnia 2012 r. roku obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru po1oZonego w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej Podstrefie Gliwice— pomiqdzy aleja Jana Nowaka— Jezioranskiego,
ul. Wyczé1kowskiego iul. Starogliwickq. Plan uchwalony przez Radq, Miejska w Gliwicach uchwa1a
nr XXVI/499/2012 zdnia 25 paz'dziemika 2012 r. ktéra opublikowana zosta1a tienniku Urzgdowym
Wojewédztwa Slaskiego z dnia 21 listopada 2012 r., poz. 4933.

W planie tym dzia1ki nr 100 i 98, obr¢b Niepaszyce Péinoc, poioZone sa na terenie oznaczonym symbolem:
1 U, co oznacza: Tereny zabudowy uslugowej.

Dla terenéw oznaczonych symbolem 1 U ustalone zostaio:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) us1ugi z zakresu: handlu w tym handlu hunowego, gastronomii, logistyczne, transportowe, administracji,
opieki zdrowotnej, rekreacji, obiekty biurowe.
2) Przeznaczenie uzupelniajace:
a) us1ugi rzemios1a,
b) budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkania wbudowane w obiekty usiugowe,
c) garaZe, budynki pomocnicze,
d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
e) dojs’cia, dojazdy i parkingi,
f) zielefi urzadzona,
g) obiekty ma1ej architektury.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakazuje 51¢:
- realizacji garaZy zbiorowych,
- realizacji stacji paliw, usiug zwiazanych z magazynowaniem i sprzedaZa z1omu oraz surowcéw wtérnych,
b) realizacja inwestycji na terenie wyst¢powania stanowiska archeologicznego i w granicach strefy obserwacji
archeologicznej OW wymaga uwzglqdnienia ustalefi zawartych w rozdziale 5 uchwa1y. Zgodnie z rysunkiem
planu, przedmiotowe dzia1ki poioZone 521 w granicach:
- strefy OW obserwacji archeologicznej,
- stanowiska archeologicznego, symbol: 2,
- obszaru zwyk1ej ochrony wéd podziemnych- OZO G1éwnego Zbiomika Wéd Podziemnych- 330 Gliwice.
Ponadto przez przedmiotowy teren przebiegaja sieci wodociagowe oraz kanalizacji sanitamej i deszczowej,
a na rysunku planu uwidoczniony zosta1przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Wartos'é nieruchomos’ci zgodnie z operatem szacunkowym przekracza kwotg 1 mln Z1 wynikajaca z uchwaiy
nr XXII/441/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie okres'lenia zasad gospodarowania
nieruchomos'ciami Miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciaZania oraz ich wydzieriawiania na
okres d1u2$zy niZ 3 Iata z péz’niejszymi zmianami. Zgoda Rady Miasta na zbycie umozliwi rozpoczqcie
procedury przetargowej.
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