Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

DRUK NH 2v2).6

w sprawie poparcia działań Prezydenta Miasta Ruda Ś l ąska zmierzaj ących do pozyskania
do zasobu gminnego nieruchomoś ci gruntowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pó źn. zm .), art. 12 pkt 4 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym ( t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z pó źn. zm .)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Ś ląska
uchwala:

1. Poprzeć dzia łania Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska zmierzaj ące do nabycia do zasobu
gminnego prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści gruntowej położonej w Rudzie Ś ląskiej,
Obręb 3 Nowy Bytom, dział ka 2329/87 wraz z własności ą znajduj ącego si ę na niej budynku
wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1606/95 oraz prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści
gruntowej po łożonej w Rudzie Ś ląskiej, Obręb 3 Nowy Bytom, dzia łka nr 1194/87 wraz z w łasności ą
znajduj ącego si ę na niej budynku.

2. Wykonanie niniejszej uchwa ły powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda Ś ląska.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

Ochrona dziedzictwa kulturowego (cel operacyjny 1.12) , rewitalizacja i sta ła opieka nad zabytkami
Rudy Ś ląskiej (zadanie realizacyjne 1.12.1), poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych (cel
operacyjny 3.2.), rewitatizowanie historycznych cz ęś ci miasta (zadanie realizacyjne 3.2.2)
i porządkowanie sytuacji formalno-prawnej zabytków (zadanie realizacyjne 3.2.1) s ą jednymi
z zada ń okreś lonych w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Ś ląska na lata 2014-2030.
Centrum Nowego Bytomia jest obj ęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

do 2030 roku, jako Strategiczny obszar rewitalizacji Nowy Bytom-Wirek

(obszar I). Projekt

strategiczny dta tego obszaru to Kompleksowa rewitalizacja strategicznego obszaru Nowy Bytom -

Wirek kształtują ca bipolarne, ogólnomiejskie centrum Rudy Śląskiej i kreują ca nowe powiązania
funkcjonalne i komunikacyjne pomi ę dzy centrami dwóch dzielnic, a jednym z podprojektów jest
Rewitalizacja centrum Nowego Bytomia z terenami przyleg ł ymi, ukierunkowana na nowe funkcje
(Podprojekt 1).
Dział ki, na których położ one są budynki przy ul. Piotra Niedurnego 73 i 75 le żą w ścislej strefie
ochrony konserwatorskiej (strefa „A"), wyznaczonej Uchwałą Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda

Ś ląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Ś ląska. Budynki te wraz z uk ł adem urbanistyczno-architektonicznym Nowego Bytomia s ą
miejscem, gdzie szczególnie widoczne jest dziedzictwo postindustrialne Miasta.
Willa Florianka zosta ła wzniesiona oko ł o 1910 roku w stylu secesyjnym, jako dom go ścinny huty
ż elaza Frieden-shOtte (obecnie Huta Pokój) jest wpisana do rejestru zabytków
pod nr A/1606/95 31 V 1995.
Natomiast budynek przy ul. Piotra Niedurnego 75 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków
(nr 1284), nawi ązuje swoj ą architekturą do ca ł ego ukladu urbanistyczno-architektonicznego. Istniej ą
przes ł anki zarówno architektoniczne, jaki i artystyczne do ubiegania si ę o wpisanie go do rejestru
zabytków.
Dokument

Zintegrowany Plan Zarzą dzania Zmianami Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy

Ś l ąskiej i Świę tochłowic do 2030 r. przygotowany w ramach projektu Zintegrowane podejś cie
do problemów obszarów funkcjonalnych na przyk ładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świę tochłowic
(Miasto 3), wspó łfinansowanego ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013, zawiera rekomendacje dot. odnowy obszarów b ęd ących centrum
Miasta, sugeruje, aby Miasto, w miar ę swoich możliwoś ci - aktywnie pozyskiwa ło nieruchomo ści
w obszarze Centrum. Miasto, wykorzystuj ąc swoje możliwoś ci aktywnie dzia ła na rzecz rewitalizacji
i rozwoju Miasta, a przej ęcie wyż ej opisanych budynków i ich odnowa b ędzie części ą tych dzia ła ń .
Dzielnica Nowy Bytom ze wzgl ędu na peł nione funkcje administracyjne, kulturalne i finansowe jest
predestynowany do dalszego rozwijania funkcji centrotwórczych.
Przej ę cie na cele publiczne i nadanie nowych funkcji Willi Florianka oraz odnowienie
i zagospodarowanie budynku przy ul. Piotra Niedurnego 75 przyczyni si ę do rozwoju dzielnicy
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i Miasta oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Z tych wzgl ędów podj ęcie uchwa ły jest zasadne.
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