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BR.0003.2.2019 Gliwice, 10.01.2019 r. 

GN.6840.2.4.2018 

nr kor.  UM.108036.2019/MB  
  

 Sz. P. 
KRYSTYNA SOWA 

Radna Rady Miasta Gliwice 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.2.2019 
Dotyczy: zmiany lokalizacji Mariny Gliwice 

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 2 stycznia 2019r. dotyczącą 
aktualnego stanu sprawy związanej z zmianą lokalizacji mariny informuję, iż 
oczekujemy na stanowisko Wojewody Śląskiego  
w zakresie zbycia na rzecz Miasta Gliwice działek nr 186, 189 i 196 obr. Stare 
Łabędy. 

Zgodnie bowiem z opracowaną koncepcją realizacja terenów 
rekreacyjnych , w tym nowej mariny, prowadzona będzie na działkach  
nr 1 obr. Port i 188 obr. Stare Łabędy stanowiących własność Miasta Gliwice oraz 
na działkach nr 189, 196 i części działki nr 186 obr. Stare Łabędy, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, które Miasto zamierza nabyć. Zgodę na zbycie 
nieruchomości musi jednak wyrazić Wojewoda Śląski. Wniosek w tej sprawie 
złożono 20 września 2018r.  

Pismem z dnia 4 października 2018 (z datą wpływu 9.10.2018) 
Wojewoda zażądał uzupełnienia  informacji zawartych we wniosku, m.in o 
podanie szacunkowej powierzchni, która zostanie zajęta pod drogi dojazdowe, 
szczegółowego uzasadnienia gospodarczego czynności prawnej w kontekście 
interesów Skarbu Państwa, wyjaśnień rzeczoznawcy w zakresie sporządzonego 
operatu szacunkowego.  
Po zebraniu danych odpowiedź  przesłano w dniu 8 listopada 2018r.  
O kolejne informacje Wojewoda wystąpił  pismem z dnia 28 listopada 2018, (z 
datą wpływu 5.12.2018). Tym razem miały one charakter bardziej techniczny, 
dotyczący np. szacunkowych kosztów utrzymania działki nr 186. Zawnioskował 
również o kolejne wyjaśnienia rzeczoznawcy.  Odpowiedź została udzielona 
pismem z dnia 4 stycznia 2019r. 

W konsekwencji nie jesteśmy w stanie podać przybliżonej daty w której 
dojdzie do zmiany lokalizacji mariny, niemniej mamy nadzieję, iż wszelkie 
wątpliwości Wojewody Śląskiego zostały już wyjaśnione  
i aktualnie oczekujemy wyłącznie na jego decyzję w sprawie zbycia 
nieruchomości na rzecz Miasta. 

Z poważaniem 

(-) Michał Drabik 
Zastępca Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 

(podpisano elektronicznie) 

 


