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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud

Na podstawie: art.18 ust.1 i 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U.2016.446 z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2016.2147 z późn. zm.2)). uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud, 
oznaczonej jako działki nr 329/50, obręb geodezyjny Kielno o powierzchni 4038 m2, dla której Sąd Rejonowy 
w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00059092/6.

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XXXI/1047/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 
w Kielnie – Gmina Szemud w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.2016.1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.2016.2260.
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie

sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, zaś do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości, a do czasu określenia zasad wójt
może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być
przedmiotem sprzedaży.

Przedmiotem uchwały jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni położona
w miejscowości Kielno, w gminie Szemud, oznaczona jako działka nr 329/50, obręb Kielno, o powierzchni
4038 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzona jest księga wieczysta nr
GD1W/00059092/6.

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta krzewami i drzewami. Na działce znajdują się dwa obiekty
nietrwale związane z gruntem.

Opisywana nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(zatwierdzonego Uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r.; zmienionego
Uchwałą Nr XLI/376/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 10 listopada 2009 r.; zmienionego Uchwałą Nr
VI/39/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011 r.) i znajduje się w strefie oznaczonej jako: 11.111.UT
– usługi turystyki, dopuszcza się obiekty i urządzenia terenowe służące turystom i odwiedzającym (np.
wypożyczalnia sprzętu wodnego). Wyklucza się obiekty hotelarskie i mieszkania integralnie związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z tym, że w uchwale nr XXXI/1047/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2001 jest
nieaktualny numer księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, gdyż nieruchomość migrowała z księgi
wieczystej nr 21833, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni do księgi wieczystej
nr GD1W/0059092/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Zatem, konieczne jest jej uchylenie
i podjęcie nowej uchwały w obecnym brzmieniu.

Dla prawidłowego przygotowania nieruchomości do zbycia zostanie zlecone oszacowanie jej wartości
rynkowej.

Przygotowanie terenu do zbycia pozwoli na komercyjne wykorzystanie gruntów gminnych.

Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości zostaną określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta
o ustaleniu ceny i wykazu.

W związku z powyższym przygotowany projekt niniejszej uchwały jest uzasadniony.

Uchwała podlega nadzorowi wykonawczemu sprawowanemu przez Wojewodę Pomorskiego.

MGN/PNN.6840.150.2013.PS

tel. 85-16
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