
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD UM.355342.2022 

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej 
umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej 

w Gliwicach w rejonie ulicy Słonecznej 

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 37 ust. 4, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy 
i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach w rejonie ulicy 
Słonecznej, obejmującej działkę nr 165/1 o powierzchni 0,0189 ha, KW nr GL1G/00090060/2, obręb 
Przedmieście, na okres 10 lat. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Rady Miasta Gliwice 

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

Grafika 
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Uzasadnienie 

Nieruchomość położona w Gliwicach w rejonie ulicy Słonecznej, w ewidencji gruntów oznaczona jako 
działka nr 165/1 o pow. 0,0189 ha, KW nr GL1G/00090060/2, obręb Przedmieście, stanowi własność Miasta 
Gliwice. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący ww. działkę 
opisany jest jako teren zieleni niskiej i wysokiej w ciągach dolin tworzące pasma ekologiczne o dużym 
znaczeniu przyrodniczo-krajobrazowym. Uzupełniające przeznaczenie terenu dopuszcza lokalizację 
infrastruktury technicznej wraz z przyłączami. 

Działka nr 165/1 obręb Przedmieście nabyta została przez Miasto Gliwice nieodpłatnie od Skarbu Państwa 
— Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych związanych z wykonywaniem zadań własnych w zakresie kanalizacji. Na przedmiotowej 
nieruchomości posadowione są nakłady w postaci urządzeń infrastruktury technicznej tłoczni ścieków 
sanitarnych stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy został złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gliwicach, które docelowo wystąpiło o wniesienie przedmiotowej nieruchomości aportem na jego 
rzecz, natomiast do czasu wniesienia aportem zadeklarowało chęć dzierżawienia zajmowanego terenu. 

W związku z powyższym zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy z wnioskodawcą zapewni realizację celu, 
z jakim nieruchomość została nieodpłatnie nabyta przez miasto Gliwice od Skarbu Państwa. 

W związku z powyższym oraz mając na uwadze, iż na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas 
dłuższy niż trzy lata wymagana jest indywidualna zgoda Rady Miasta na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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