
' PRQJEKT

5 1.11.1, 13.19.11.S‘QP,_U»M,.Z§46522.02.3...

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

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

w sprawie wyraienia zgody na zbycie oraz przyznania pierwszefistwa w nabyciu czqs’ci nieruchomoéci
zabudowanej budynkiem uZytkowym, stanowiacej wlasnoéc’ miasta Gliwice, poloz'onej w Glim'cach przy

ul. Ignacego Paderewskiego 51, oznaczonej jako dzialka nr 639/4, obrqb Szobiszowice

Na podstawie art. 18 ust.2pkt 15 ustawy zdnia 8ma1’ca 19901‘. osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
22021 1:, poz. 1372 zpéz’n. 2111.), art. 34 ust. 6, 6a, 6b ustawy z d11ia 21 sie1pnia 19971‘. ogospodarce
nieruchomoéciami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344), w zwiqzku z§ 1 Uchwa1y nr XXII/441/2020 Rady Miasta
Gliwice zdnia 17 grudnia 2020r wspIawie 0k1eé1enia zasad gospodamwania nieruchomoéciami miasta
Gliwice w zaKIesie nabywania zbywania, obciania oraz ich wydzielz'awiania na 0k1 es d1uz’szy niz 3 lata (t.j
Dz. U12. Woj Slqskieg0220201 poz 9470), na wniosek Plezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Wyrazié zgode; na zbycie prawa w1asnoéci czegéci nieruchomoéci stanowiacej wiasnos’c’ miasta Gliwice,
poiozonej w Gliwicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 51, zabudowanej budynkiem uZytkowym, oznaczonej
jako dzia1ka nr 639/4 0 powierzchni 0,1875 ha, zapisanej w ksiegdze wieczystej 111‘ GL1G/00024805/4.

§2. Przyznaé pierwszefistwo nabycia wtrybie bezpi‘zetargowym prawa w1asnoéci czes'ci nieruchomoéci
opisanej w§ 1 jej obecnemu dzierZawcy, tj. Niepublicznemu Zak1adowi Opieki Zdrowotnej ,,ALMA-MED”
Spé1ce z organiczona odpowiedzialnoécig.

§3.1ntegralnq cz¢§é niniejszej uchwa1y stanowi za1qcznik graficzny przedstawiajacy lokalizacje;
nieruchomoéci.

§ 4. Wykonanie uchwa1y powierzyé Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

Dzia1ka nr 639/4, obregb Szobiszowice, zapisana w ksigdze wieczystej nr GLlG/00024805/4, zabudowana
jednokondygnacyjnym budynkiem uz‘ytkowym 0 powierzchni uZytkowej 418,28 m2, stanowi w1asnoéé miasta
Gliwice.

Budynek zlokalizowany na przedmiotowej dzia1ce, uZytkowany z przeznaczeniem na przychodnie;
podstawowej opieki zdrowotnej, zosta1 zrealizowany wspélnie przez miasto Gliwice i "ALMA-MED, Spo1ke;
z ograniczonq odpowiedzialnoéciq w Gliwicach, na mocy zawartego porozumienia. Budynek zosta1 oddany do
uZytkowania w 2019 roku.

Niepubliczny Zak1ad Opieki Zdrowotnej ,,ALMA-MED” Spo1ka zograniczona odpowiedzialnoéciq
w Gliwicach wystqpfl o zbycie przedmiotowej nieruchomoéci.

Przedmiotowa nieruchomos’é na podstawie umowy dzierZawy nr GN.6845.1.190.2017.AZ, zawartej od dnia
23.1 1.2018 r. do dnia 22.11.2048 1:, uz'ytkowana jest przez Niepubliczny Zaldad Opieki Zdrowotnej ,,ALMA-
MED” Spo1k¢ z ograniczona odpowiedzialnoéciq w Gliwicach, w celu prowadzenia dzia1alnoéci wzakresie
udzielania éwiadczefi opieki zdrowotnej.

Zgodnie 2 art. 34 ust. 6, 6a, 6b ustawy o gospodarce nieruchomoéciami z dnia 21 sielpnia 1997 1‘. (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1899 2 mm. zm.), Rada Miasta moz‘e przyznaé pierwszer’lstwo w nabyciu budynkéw
uz'ytkowych ich dzierz’awcom, jeZeli stanowiq w ca1oéci przedmiot dzierZawy. Przedmiotem zbycia powinna
byé nieruchomoéé wraz z gruntem niezbodnym do racjonalnego korzystania z budynku. Biorqc pod uwage;
powierzchnio dzia1ki naleZy uznaé, Zejest to teren niezbgdny do I‘acjonalnego korzystania z budynku.

Teren, na ktérym po1oZona jest przedmiotowa dzia1ka, zgodnie zobowiqzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zatwierdzonym uchwa1q nr XXXV11/1091/2010 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 1:, oznaczony jest symbolem 3Un, co oznacza tereny ushlg l'oZnych
— nowe.

Wartoéé nieruchomoéci zosta1a oszacowana przez uprawnionego 1'zeczoznawcc; matkowego na kwote;
1 715 420,00 Z1.

Majqc powyz‘sze na uwadze, podjgcie niniejszej uchwa1y zaleZy uznaé za uzasadnione.
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