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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego

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

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej, przy ul. Powstania Wielkopolskiego 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni oznaczonej numerem 1443/1, obręb 0025 Redłowo o powierzchni 
0.0044 ha zapisanej w KW GD1Y/00024106/5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miasta:
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
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
prezydent miasta 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.

Projekt niniejszej uchwały ma na celu wyrażenie zgody na sprzedaż działki gminnej nr 1443/1 obręb
0025 Redłowo, o powierzchni 0.0044 ha przy ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni wpisanej do księgi
wieczystej Nr GD1Y/00024106/5.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, jak również gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Działka nr 1443/1 o użytku Bp, stanowi pas gruntu o szerokości 4,01 m od strony zachodniej
zagospodarowany fragmentem schodów wybudowanych na prywatnej działce sąsiedniej. Przedmiotowa
nieruchomość graniczy od strony zachodniej i północnej z nieruchomościami prywatnymi natomiast od strony
wschodniej z nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni nr 1442 i 1443/2 przeznaczonymi do zbycia w myśl
uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/642/16 z dnia 23.11.2016 r. Od strony południowej na całej szerokości
działka przylega do pasa drogowego ulicy Powstania Styczniowego.

Wydzielenia działki nr 1443/1 dokonano w związku z wnioskiem właściciela nieruchomości przyległej
składającej się z działek nr 1437 i 1438 znajdujących się w ramach posesji przy ul. Powstania Styczniowego
10. Zamiarem wnioskodawcy jest rozbudowa schodów zewnętrznych oraz dobudowa windy do budynku
mieszkalno-usługowego posadowionego na działce nr 1438. Dla tej inwestycji wydana została dnia
12.11.2012 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja o warunkach zabudowy znak: RAA.6730.357.2012. KR-
840/10 stanowiąca podstawę wydzielenia działki nr 1443/1.

Projekt niniejszej uchwały w sprawie zbycia działki nr 1443/1 w celu podjęcia inwestycji zgodnie
z decyzją o warunkach zabudowy jest uzasadniony prawnie.

W załączeniu mapka z zaznaczoną działką nr 1443/1.

Uchwała niniejsza podlega nadzorowi i kontroli Wojewody Pomorskiego.

PNN/IS

MGN.6840.46.2013.IS
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