
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD UM.294819.2022 

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

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych przy ulicy Stanisława Dubois 
w Gliwicach jako wkład niepieniężny do spółki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/441/2020 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie 
nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 28 grudnia 2020 r. poz. 9470), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie do spółki jako wkład niepieniężny nieruchomości położonych przy ulicy 
Stanisława Dubois w Gliwicach, o numerach ewidencyjnych 35/4, 38/5, obręb Centrum, dla których Sąd 
Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW/GL1G/00058404/0, stanowiących własność Miasta Gliwice, oraz 
prawa użytkowania wieczystego działki nr 66/5, obręb Centrum, położonej przy ulicy Stanisława Dubois, 
wpisanej do księgi wieczystej KW/GL1G/00121872/4. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2022 r. 
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Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie praw do nieruchomości gruntowych, wnoszonych 
jako wkład niepieniężny (aport) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci działek niezabudowanych 
zlokalizowanych w rejonie ulicy Stanisława Dubois w Gliwicach, oznaczonych geodezyjnie numerami 35/4, 38/5, 
obręb Centrum, wpisanych do księgi wieczystej KW/GL1G/00058404/0, stanowiących własność Miasta Gliwice, 
oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 66/5, obręb Centrum, wpisanej do księgi 
wieczystej KW/GL1G/00121872/4, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta 
Gliwice. 

Działki nr 38/5 i 66/5 oraz przeważająca część działki 35/4, obręb Centrum, są położone na terenie, na którym 
od dnia 22 grudnia 2012 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta 
(uchwała nr XXVI/500/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012 r., Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2012 r. poz. 4934). 

Zgodnie z ustaleniami tego planu ww. teren oznaczony jest symbolami: 

dla działki 66/5, części działki nr 35/4 oraz niewielkiego fragmentu działki 38/5, obręb Centrum: 1Un, 
co oznacza tereny usług różnych – nowe, 
dla pozostałej części działki 38/5, obręb Centrum: 01 KDD 1/2, co oznacza: tereny dróg dojazdowych. 

Pozostała część działki 35/4 położona jest na terenie, na którym od dnia 18 marca 2006 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, 
obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r., Dz. Urz. Woj. Śl. nr 14 z dnia 15 lutego 2006 r. poz. 481). 
Zgodnie z jego ustaleniami teren ten, obejmujący część działki 38/5, obręb Centrum, jest oznaczony symbolem: 

4Ks, co oznacza tereny związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej. 

Zarządzeniem nr PM-1720/15 z dnia 14 października 2015 r. Prezydent Miasta przesądził o zbędności 
przedmiotowej części terenu Ks na cele związane z realizacją DTŚ i na terenach tych realizowane mogą być 
funkcje usługowe. 

Działka 35/4, obręb Centrum, ma nieregularny kształt i jest zagospodarowana, w części utwardzona pod 
parking oraz w części pod drogę dojazdową. Działka 38/5 obejmuje pas gruntu o długości ok. 45 m 
i szerokości ok. 9,5 m. Obszar ten służył skomunikowaniu przyległych budynków. Działka 66/5, obręb Centrum, 
ma nieregularny kształt i jest zagospodarowana pod drogę dojazdową. 

Wkład niepieniężny w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których 
mowa w § 1 uchwały, nastąpi na rzecz spółki z większościowym udziałem Miasta Gliwice pod firmą Górnośląski 
Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Aport uzupełni ofertę Spółki, która jest już właścicielem działek przyległych o numerach ewidencyjnych 35/3, 
35/5, 37/3, 38/4, 38/6, 38/7, obręb Centrum, oraz jest w posiadaniu prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości przyległych o numerach ewidencyjnych 66/4, 66/6, 66/9, 65 (współużytkownik wieczysty), obręb 
Centrum. 

Zgodnie z treścią § 3 pkt 1 załącznika do uchwały nr XXII/441/2020 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 
17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie 
nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, do wyłącznej kompetencji 
Rady Miasta należy wyrażenie zgody na zbywanie przez Prezydenta Miasta Gliwice nieruchomości, których 
wartość przekracza 1,0 mln zł. Jednocześnie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość łączna 
nieruchomości przekracza 2,8 mln zł. Zgoda Rady Miasta na aport umożliwi rozpoczęcie ku temu stosownej 
procedury. 

Uchwała umożliwi Prezydentowi Miasta Gliwice wyrażenie w drodze zarządzenia zgody na objęcie przez 
Miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Górnośląski Akcelerator 
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
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