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Pani

Miroslawa K16l
Radna Miasta Gdyni

Al.Zwvciestwa/Wielkopolska

Prezydent Miasta Gdyni, wykonuiEcy jako starosta zadania z zakresu administracji

rzqdowej informuje,2e obiekt gastronomiczny sieci Burger King zlokalizowany nieopooar
skrzy2owania ul. wielkopolskiej z Al. Zwycigstwa jest usytuowany na gruncie obiqtym ksiqgq

wieczystE GDlY/00029045

/4, na mocy ostatecznej

decyzji

nr

820/179 z dnia 23.08.2017r. zatwierdzajalcej projekt budowlany

RAA|].67 40.74.2017.tw-

i

udzielaiqcej pozwolenra

na budowq budynku restauracji typu Drive wraz z niezbqdnq infrastrukturq technicznE
oraz pylonem reklamowym wysokoSci 9m, murkami oporowymi i zadaszonq oslonq
Smietnikowq.
W w/w ksiqdze wpisane sq 2 dzialki.
Dzialka nr 16L0, na kt6rej jest posadowiony wy2ej opisany budynek stanowi wlasnoj6 skarou
Panstwa w u2ytkowaniu wieczystym polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Druga dziatka - oznaczona w ewidencji grunt6w nr 1603, na kt6rej zlokalizowane sq mielsca

postojowe, w dniu wydawania pozwolenia na budowq miala status identyczny jak dziafta
byia w u2ytkowaniu wieczystym polskiego Koncernu Naftowego

nr 1610

-

Dziaika

ta

nadal jest wpisana

w

ksiqdze wieczystej KW

1-6 listopada 2017r. wojewoda Pomorski decyzia

GD

ORLEN S.A.

1ylooo29o45/4, niemniej

Nr wl-11.7820.3.2017.AG
na realizaciq inwestycii drogowej pn. ,,Rozbudowa Alei Zwvciestwa na

zezwolit
odcinku

'

z

od ul. KoScielnej do ul. Oriowskiej poprzez budowq drogi rowerowej". Na mocy tej decyzji
wfaicicielem dziaiki nr 1603 stala siq Gmina Miasta Gdyni.

Uzytkownik wieczysty

-

poprzednik prawny PKN ORLEN S.A. nabyt prawo u2ytkowania

wieczystego przedmiotowej nieruchomoSci

z

prawomocnej decyzji Urzqdu Wojew6dzkiego

dniem

5

grudnia 1990 roku na mocy

w Gdadsku z dnia 10.08.1992r.

znak

c.vr.72z2/185/92.
W w/w decyzji ustalono okres u2ytkowania wieczystego na 99 lat tj" do dnia 5 grudnia 2089
rOKU.

U2ytkowanie wieczyste to specyficzny rodzaj prawa rzeczowego do nieruchomo(ci,

umieszczony pomiqdzy prawem wlasnoSci

i

ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Prawo to jest niemal r6wnoznaczne z wtasno5ciq, u2ytkownik wieczysty mo2e swoje prawo

do gruntu sprzeda6, obcia2yi hipotekq, podarowai, a tak2e wynajq(., czy wydzier2awil
przv czym do dokonania powy2szych czynno6ci nie jest wymagana zgoda wlaiciciela.

W niniejszej sprawie wszelkie dane dotyczqce tytuiu prawnego do

korzystania

z gruntu przez Burger King Poland S.A. posiada uzytkownik wieczysty, kt6ry miai prawo
rozporzqdzi( nieruchomo5ciq pozostajqcq w u2ytkowaniu wieczystym bez zgody wiaiciciela

-

Skarbu Paristwa, reprezentowa nego przez Prezydenta Miasta Gdyni wykonujqcego jako
starosta zadania z zakresu administracji rzqdowej.

Ponadto informujq, 2e zgodnie z uchwaiq

z dnia 27

nr XXXVI/760/13 Rady Miasta

listopada 2013, uchwalony zostat miejscowy plan

Gdyni

zagospoda rowa n ia

przestrzennego czqSci dzielnic Ortowo i Redlowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: KoScielnej,

Armator6w i Kaszta n owej.
Plan

ten zawiera linie

rozgra

n

iczaj qce, a

tym samym rezerwe terenowA dla podmiotowego

skrzy2owan ia.

Zgodnie z zatqcznikiem do w/w Planu, rezerwa terenowa pozwalajqca na ewentualnq

rozbudowq skrzy2owania istnieje
al. Zwyciqstwa od strony Sopotu.

na wlocie od ul. Wielkopols(iej

oraz

na

wlocie

