
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD UM.253071.2023 

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

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy 
użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność 

miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, na rzecz Społecznego Komitetu Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust. 2, w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy użytkowania 
i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, obejmującej działki nr 1028/2 i 1029 o łącznej powierzchni 
0,4231 ha, obręb Nowe Miasto, zapisanej w KW nr GL1G/00033234/6, zabudowanej dwukondygnacyjnym 
budynkiem o powierzchni użytkowej 1190,24 m2, na rzecz Społecznego Komitetu Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności oświatowo-wychowawczej oraz na działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych. 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający lokalizację 
przedmiotowej nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia....................2023 r. 

grafika 
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Uzasadnienie 

Nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, stanowiąca własność miasta Gliwice, 
obejmująca działki nr: 1028/2 i 1029 o łącznej powierzchni 0,4231 ha, obręb Nowe Miasto, zapisana w KW nr 
GL1G/00033234/6, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej 1190,24 m2, 
objęta jest umową użytkowania zawartą dnia 9 czerwca 2014 r. ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym z siedzibą w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58B, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz pod działalność w zakresie świadczenia usług 
zdrowotnych. 

Z wnioskiem o zawarcie nowej umowy użytkowania przedmiotowej nieruchomości na okres 10 lat zwrócił 
się Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w terminie obowiązywania umowy. Powyższe 
podyktowane jest możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz finansowania 
inwestycji długoterminowych, gdzie wymogiem jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na okres 
min. 5 lat. Ponadto zawarcie kolejnej długoterminowej umowy użytkowania umożliwi zawarcie nowego 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym użytkuje przedmiotową nieruchomość na 
podstawie umów użytkowania od 16 czerwca 2011 r. W latach 2012–2023 r. SKPON poczynił nakłady 
finansowe na nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 58B w wysokości 1 429 235,27 zł, w tym 
832 096,90 zł w ramach własnych środków finansowych oraz 597 138,37 zł w ramach pozyskanych dotacji. 

Opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości ustalona zostanie na podstawie operatu szacunkowego, 
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, na poziomie 0,3 % wartości tejże nieruchomości. Opłata ta 
będzie podlegała aktualizacji o roczny wskaźnik inflacji. 

W związku z przeznaczeniem nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 58B w Gliwicach do oddania 
w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 
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