
 
 

    
 
 

   
   

     

             
         

          

                      
                      

               

   
   

              
           

   

             
               

           

             
               

           

            
 

         

        

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD UM.365618.2021 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność 

miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zmianami/, art. 37 ust. 4, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami/, na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 
z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność 
miasta Gliwice, obejmujących: 

1) nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1055, obręb Kłodnica o powierzchni 0,0051 ha (powierzchnia całkowita 0,0257 ha), dla której 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00039507/3, 

2) nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1056, obręb Kłodnica o powierzchni 0,0074 ha (powierzchnia całkowita 0,0614 ha), dla której 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00046389/1. 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający lokalizację przedmiotu 
dzierżawy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2021 r. 

Grafika 
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Uzasadnienie 

Nieruchomości położone w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, w ewidencji gruntów oznaczone 
jako działki nr 1055 i 1056 w obrębie Kłodnica, stanowią własność miasta Gliwice. Zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisane są jako 3UM - co oznacza: Tereny usługowo-
mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy. 

Wnioskodawca użytkuje przedmiotowy teren od października 1992 r., kiedy w drodze umowy sprzedaży 
nabył prawo użytkowania wieczystego działek sąsiednich nr 513, 514 i 515, obręb Kłodnica wraz z budynkiem 
mieszkalnym. Ze względu na błędne przekonanie, iż całość terenu w granicach ogrodzenia posesji stanowi 
przedmiot użytkowania wieczystego, wnioskodawca nie był świadomy, że posadowiony na nieruchomości 
garaż oraz ogrodzenie usytuowane są na działkach stanowiących własność miasta Gliwice. W związku 
z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z października 2016 r., oddalającym wniosek 
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości obejmujących działki nr 1055 i 1056, obręb Kłodnica, 
z wnioskodawcą zawarto krótkoterminową umowę dzierżawy, po wygaśnięciu której dotychczasowy 
dzierżawca zadeklarował chęć dalszego wydzierżawienia przedmiotowego terenu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały, a tym samym przychylenie się do wniosku 
i wydzierżawienie nieruchomości jest uzasadnione. 
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