
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu 
nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej

Na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 6 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz 814 ze zmianami1)) w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 
1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. nr 133, 
poz. 872 ze zmianami2)) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność przez Gdynię – miasto 
na prawach powiatu nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00108331/4 położonych 
w pasie ulicy Sopockiej w Gdyni a oznaczonych jako działka nr 2649 o pow. 337m² oraz działka nr 
2651 o pow. 18m², obręb 0027 Wielki Kack.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

Przewodniczący Rady Miasta:
J. Zielińska

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2016, poz. 1579, poz. 1948
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998r. nr 162 poz.1126, z 2000r. nr 6 poz.70, nr 12 poz.136, nr 17 poz.228, nr 19 poz.239, 

nr 122 poz. 1312, nr 122 poz. 1312, nr 95 poz. 1041, z 2001r. nr 45 poz. 497, nr 100 poz. 1084, nr 111 poz. 1194, nr 145 poz.1623, 
z 2009r. nr 31 poz.206; z 2016 poz. 2260
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.
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UZASADNIENIE
Przedmiotowe działki oznaczone są w ewidencji gruntów jako droga a położona w pasie drogowym

ul.Sopockiej w Gdyni. Działki położone są w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnicy Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, teren położony na zachód od ulicy
Sopockiej, rejon tzw. Jeziora Kackiego uchwalonego Uchwałą nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z dnia
27 maja 2009. Zgodnie z w/w planem działki znajdują się na karcie terenu oznaczonej symbolem 11 KD-Z 1/2
- ulica zbiorcza - ulica Sopocka. Ulica Sopocka należy do kategorii dróg powiatowych. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 pkt 6  ustawy o samorządzie powiatowym do zadań własnych Gdyni – miasta na prawach
powiatu należą m.in. zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg
publicznych. W związku z powyższym nieodpłatne przejęcie na własność przedmiotowych działek przez
Gdynię – miasto na prawach powiatu jest w pełni uzasadnione. Uchwała podlega nadzorowi Wojewody.

Załącznik:

- mapki z zaznaczoną działką
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