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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.1)) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej, opisanych jako: działka gruntu nr 1641, obręb 0024, Pustki 
Cisowskie, o powierzchni 45 m2 oraz działka gruntu nr 1642, obręb 0024, Pustki Cisowskie, o powierzchni 
45 m2, zapisane w KW nr GD1Y/00023668/5 Sądu Rejonowego w Gdyni.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260.
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.
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UZASADNIENIE
Mając na uwadze przepisy art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym wskazać

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

Przedmiotem uchwały są działki stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni, położone w Gdyni przy ul.
Demptowskiej, oznaczone jako: działka gruntu nr 1641, obręb 0024, Pustki Cisowskie, o powierzchni 45 m2

oraz działka gruntu nr 1642, obręb 0024, Pustki Cisowskie, o powierzchni 45 m2, zapisane w KW nr
GD1Y/00023668/5 Sądu Rejonowego w Gdyni.

Opisane wyżej działki znajdują się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu, jak również
gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Działka gruntu nr 1641 oraz nr 1642 ze względu na wielkość i brak dostępu do drogi publicznej
nie stanowią samodzielnej działki budowlanej.

Z uwagi na zainteresowanie nabyciem działki nr 1641 celem polepszenia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, a także zamiar podjęcia czynności zmierzających do regulacji korzystania z terenu
przez właściciela nieruchomości przyległej do działki nr 1642, podjęte zostaną czynności mające na celu
przygotowanie terenu do zbycia. Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości zostaną określone w Zarządzeniu
Prezydenta Miasta o ustaleniu ceny i wykazu.

W związku z powyższym projekt niniejszej uchwały jest uzasadniony.

Uchwała podlega nadzorowi wykonawczemu przez Wojewodę Pomorskiego.
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