
UCHWAŁA NR LVI/1321/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi DARBUT Sp. 
z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.), oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U z 2012 r. poz. 270).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę DARBUT Sp. z o.o., 
w imieniu której działa Kancelaria Adwokacka Michał Zientek z dnia 10 października 2014 r. na uchwałę nr 
LIII/1218/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej obiektem 
gastronomicznym "Patio Park", położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 101, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy - Patio-Park 1 Sp. z o.o.

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Marek Chmieliński
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Uzasadnienie

Dnia 18 czerwca 2014 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr LI/1218/14 w sprawie zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości
zabudowanej obiektem gastronomicznym "Patio Park", położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki
101, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Patio-Park 1 Sp. z o.o.
Zgoda dotyczyła nieruchomości zabudowanej obiektem gastronomicznym "Patio Park", położonej w
Katowicach przy ul. T.Kościuszki 101, zlokalizowanej na działce nr 38/13 oraz części działki 38/27
na rzecz Patio Park-1 Sp. z o. o.

W dniu 16 lipca 2014 r. wpłynęło pismo Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Zientek
działającej w imieniu DARBUT Sp. z o.o. skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice,
wzywające Radę Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem ww.
uchwały.

Rada Miasta Katowice rozpatrując wezwanie DARBUT Sp. z o. o. w imieniu której działa
Kancelaria Adwokacka Michał Zientek nie dopatrując się w swoim działaniu naruszenia prawa w dniu
10 września 2014 r. podjęła uchwałę nr LIII/1269/14 o nieuwzględnieniu ww. wezwania uznając je
za bezzasadne.
W uzasadnieniu ww. uchwały wskazano, iż przepis art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce

nieruchomościami pozwala na przyjęcie bezprzetargowego wydzierżawiania nieruchomości
gruntowych w każdej sytuacji, jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę na taki tryb. Przepis nie uzależnia owej
zgody od spełnienia dodatkowych warunków, a powody podjęcia takiej uchwały o odstąpieniu od
przetargu są suwerenną decyzją Rady Miasta.

W związku z powyższym DARBUT Sp. z o. o. w imieniu której działa Kancelaria Adwokacka
Michał Zientek (dalej: Skarżący), pismem z dnia 10.10.2014 r. wniosła skargę na uchwałę nr
LI/1218/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014 r.

Biorąc pod uwagę, iż Rada Miasta Katowice w niniejszej sprawie zajęła już stanowisko,
przekazanie skargi do WojewódzkiegoSądu Administracyjnego jest w pełni uzasadnione.
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