
 
Uchwała Nr XXV/303/16 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
 

z dnia 30 września 2016 r.  
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu                    
oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 10 lat 

 
 

 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 2016 r., poz. 446 ), art.13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 poz., 1774 ze zm. ) 
 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na oddanie w najem, na okres 10 lat następujących części nieruchomości gruntowej : 

1) o powierzchni 28 m2 – kolor niebieski na załączniku graficznym do uchwały, 

2) o powierzchni 28 m2 – kolor zielony na załączniku graficznym do uchwały, 

3) o powierzchni 28 m2 – kolor czerwony na załączniku graficznym do uchwały, 

stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny położonej w Leszczynach w rejonie                    
ul. ks. A. Pojdy, oznaczonej numerem działki 5005/283 (powstałej z podziału działki 4435/283 zapisanej                  
w księdze wieczystej  GL1Y/00114399/7) z przeznaczeniem na budowę garaży ze środków najemców. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości 
opisanej  w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej  

                Bernard Strzoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uzasadnienie  

 
do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
oraz na oddanie w najem na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy    
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  
 Nieruchomość gruntowa, opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy  i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - 
nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu,   w szczególności: sprzedaży, zamiany, oddania w najem 
lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane 
ograniczonymi prawami rzeczowymi a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych 
przedsiębiorstw państwowych. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy     
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź 
użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 
następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż odpowiednia rada może 
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny prowadzi czynności zmierzające do zrealizowania 
zadania pt. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego 
zameczku i jego otoczenia w Leszczynach”. Koncepcja ta  obejmuje działkę 4150/344 będąca własnością 
gminy a oddaną w użytkowanie wieczyste 4 osobom fizycznym – właścicielom czterech garaży, które 
stanowią przeszkodę w realizacji gminnej inwestycji. W toku rokowań właściciele tych garaży przystali    
na ich sprzedaż i uwolnienie terenu pod inwestycję pod warunkiem udostępnienia przez gminę gruntu 
pod budowę nowych garaży.  
 Mając na względzie, iż nabycie prawa do dysponowania nieruchomością o numerze 
ewidencyjnym 4150/344 jest niezbędne z punktu widzenia interesów gminy w celu realizacji inwestycji 
oraz w związku z koniecznością poniesienia przez najemców nakładów na wybudowanie garaży – zgoda 
na oddanie w najem przedmiotowej nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy jest zasadna.  

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


