
PROJEKT NR M

w sprawie użyczenia nieruchomości.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwała, co
następuje:

Wyrazić zgodę na użyczenie na czas oznaczony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Giżycko wydzielonej zgodnie z załączonym szkicem z działki oznaczonej nr geod.
317, położonej w obrębie nr I miasta Giżycka, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
Skala 1:500
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Uzasadnienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie zwróciło się do Burmistrza Miasta Giżycka z wnioskiem o użyczenie części
nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1 317. Użyczenie przedmiotowej
nieruchomości jest istotne dla Wnioskodawcy ze względu na realizację przez niego planowanego
przedsięwzięcia: „ Przebudowa zaplecza technicznego do obsługi szklaku w Giżycku wraz z
przebudową wyciągu dla statków” w ramach III etapu projektu pn.: „Budowa i przebudowa
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior
Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka ii i remontem śluzy Guzianka I” objętej
dofinansowaniem z funduszy europejskich. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia obejmuje
okres od bieżącego roku do grudnia 2023 roku. Jednakże, przewidziane wydłużenie okresu umowy
użyczenia o okres trwałości projektu, tj. 5 lat od rozliczenia finansowego umowy o dofinansowanie.
Wnioskowana powierzchnia przeznaczona do użyczenia wynosi ok. 260 m2 i obejmuje swoim
zakresem część nabrzeża — skarpy umacniającej cypel prowadzący do basenu remontowego
Wnioskodawcy na terenie jeziora Niegocin (zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały).

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1-317 jest przedmiotem trwałego
zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którego przedstawiciele wyrazili zgodę na
przeznaczenie przedmiotowego terenu do użyczenia.
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