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„ Uchwała nr
Nrspr 7 Rady Miejskiej w Giżycku
Podpis • z dnia

w sprawie odda nieruchomości w dzierżawę.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala,
co następuje:

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i
oddanie w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony części
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 320 o
powierzchni 2,2ha, położonej w obrębie Grajwo w Gminie Giżycko (zgodnie z załącznikiem do
uchwały) na rzecz giżyckiego stowarzyszenia; wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Starostę Giżyckiego pod numerem 32 - Stowarzyszenie Lotnicze Giżycka.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Mając na względzie rozwój Miasta Giżycka i jego mieszkańców, oraz budowanie tradycji lotniczej w
Giżycku, Stowarzyszenie Lotnicze Giżycka, przedkłada projekt inicjatywy uchwałodawczej zakładający
bezprzetargową dzierżawę gruntu miejskiego oznaczonego numerem 320 (zaznaczonego w
załączniku graficznym) będącego w bezpośrednim sąsiedztwie pasa startowego lądowiska w Grajwie
(Gmina Giżycko). Jesteśmy stowarzyszeniem NON PROFIT, które nie czerpie zysków z działalności
gospodarczej, jak również jesteśmy zarejestrowani w Giżycku. Zgodnie z polityką Miasta Giżycka,
spełniając łącznie te dwa warunki chcielibyśmy wydzierżawić grunt w trybie bezprzetargowym,
podobnie jak inne giżyckie stowarzyszenia. W tym miejscu chcemy rozwijać infrastrukturę lotniczą
(zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania), organizować pokazy sprzętu dla mieszkańców
oraz prowadzić bezpłatne szkolenia edukacyjne szczególnie dla dzieci. Naszą pasją jest lotnictwo,
mamy ogromne doświadczenie w tej materii oraz cechuje nas różnorodność statków powietrznych.
Teren Mazury Residence jest doskonałym miejscem dla naszego stowarzyszenia, gdyż znajduje się
tam pas startowy lądowiska, które powinno służyć mieszkańcom Giżycka (część pasa startowego
należy do Miasta Giżycka). Powierzchnia terenu przewidzianego do oddania w dzierżawę wynosi
2,2ha. Mieszkańcy Giżycka oraz naszego powiatu nie mieli do tej pory możliwość aktywnego
uczestnictwa w życiu aeroklubu działającego na terenie Giżycka, dlatego chcemy pokazać, ze Giżycko
nie jest gorsze niż Kętrzyn czy Mrągowo. Pragniemy naszym mieszkańcom oraz radnym miejskim
przedstawić pełną ofertę edukacyjną związaną z lotnictwem.

Nasze stowarzyszenie nie posiada aktualnie gruntu na rozwój lotnictwa. W przypadku pozytywnego
przegłosowania uchwały przez Radę Miejską obligujemy się do zachowania dzierżawionego terenu
otwartego dla mieszkańców i publicznie dostępnego.

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

. Organizowanie działalności lotniczej i prowadzenie lądowiska sportowo-rekreacyjnego

. Promowanie działalności szkoleniowej w zakresie dyscyplin rekreacyjnych i sportów
lotniczych.

. Współdziałanie z samorządami terytorialnymi w zakresie tworzenia warunków rozwoju
kultury fizycznej i sportów lotniczych wśród dzieci i młodzieży.

. Organizowanie konkursów, festynów i innych form popularyzowania lotnictwa

. Organizowanie różnego typu form wypoczynku, edukacji i sportu dla dzieci i młodzieży.

. Organizowanie i prowadzenie akcji humanitarnych

. Rozbudzenie aktywności obywatelskiej oraz zainteresowań lotniczych

. Realizowanie zadań publicznych w zakresie wychowania, sportu i rekreacji oraz
bezpieczeństwa powszechnego i obronności kraju.
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