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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 4461) ) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania 
odnośnie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Weglowej 11, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 
0026 Śródmieście nr 2533, objętej księga wieczysta KW GD1Y/00018959/4 Sadu Rejonowego w Gdyni jako 
własność Gminy Miasta Gdyni.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie użytkowanie nieruchomości, o której mowa w §1 na czas 
oznaczony 5 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika - Federacji Związków Zawodowych Marynarzy 
i Rybaków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r., poz. 2260
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.
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UZASADNIENIE
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

zawarcia umowy użytkowania odnośnie części zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 11.

Dotychczasowy użytkownik przedmiotowej nieruchomości - Federacją Związków Zawodowych
Marynarzy i Rybaków w Gdyni wystąpiła z wnioskiem o podpisanie umowy użytkowania odnośnie części
wymienionej nieruchomości, na dalszy okres, wnioskuje o co najmniej 10 letni okres użytkowania.

Użytkowanie zostało ustanowione do 04.04.2017r. (na okres 3 lat), odnośnie części w/w nieruchomości
o pow. 674,20m2 , odnośnie pozostałej powierzchni przedmiotowej nieruchomości (19, 80m 2 ) obowiązuje
umowa dzierżawy (garaż wzniesiony ze środków własnych).

Przedmiotem wniosku jest zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Miasta
Gdyni położona przy ul. Węglowej 11, oznaczona ewidencyjnie w obrębie 26 Śródmieście nr 2533 obszaru
694 m 2 , zapisana w księdze wieczystej KW GD1Y/00018959/4 Sądu Rejonowego w Gdyni.

Dla omawianego rejonu Miasta obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulicy Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej,
uchwalony uchwałą nr XXXI/630/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013r. (plan 1107)

Nieruchomość objęta wnioskiem położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 06 U,MW1 – teren
przeznaczony pod zabudowę usługową, zabudowę wielorodzinną w budynkach zawierających do 4 mieszkań.

Teren ten znajduje się w granicach portu morskiego w Gdyni , w związku z czym mają do niego
zastosowanie przepisy ustawy o portach i przystaniach morskich.

Znajdujący się na przedmiotowym gruncie budynek biurowy, ul. Węglowej 11 - zgodnie z zapisem
powołanego planu objęty jest ochroną konserwatorską, zakwalifikowany został do obiektów „grupy B”
(obejmującej budynki historyczne o charakterystycznej i tradycyjnej formie architektonicznej, niewyróżniające
się szczególnymi cechami indywidualnymi, lecz wartościowe w skali zespołu).

Budynek został wybudowany w latach 30 – tych dwudziestego wieku i jest wpisany do ewidencji
zabytków Gdyni prowadzonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z art. 3.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o portach i przystaniach morskich, przeniesienie
własności, użytkowania wieczystego, oddanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w użytkowanie, dzierżawę,
najem albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres
powyżej 10 lat - wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji
administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

FZZMiR wniosek swój uzasadnia faktem prowadzenia na przedmiotowej nieruchomości działalności
statutowej polegającej na organizacji i prowadzeniu kursów i szkoleń zawodowych na rzecz organizacji
i podmiotów związanych z działalnością związkową dla indywidualnych marynarzy i rybaków.

Federacja uzyskane korzyści przeznacza na administrację, utrzymanie i modernizację oraz remonty
nieruchomości objętej wnioskiem.

Z uwagi na fakt, że budynek ten został wybudowany w latach 30 – tych ubiegłego wieku, wymaga
znacznych nakładów.

W ostatnich latach za zgodą Miasta Federacja sfinansowała szereg inwestycji w budynku: wymianę
okien; remont dachu; nową elewację budynku; wymianę drzwi zewnętrznych i p. pożarowych, remont garaży
wraz z wymianą bram garażowych oraz remont dachu.

Łącznie Federacja poniosła koszty w wysokości: 250.000,00zł na dokonane prace modernizacyjne.

Federacja wywiązywała się ze wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

W celu kontynuacji prowadzonej działalności statutowej Federacja musi mieć zapewnione warunki
lokalowe pozwalające na prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych. Przedmiotowa nieruchomość spełnia
wszelkie niezbędne kryteria konieczne do realizacji celów statutowych i jest zajmowana przez Federację od
kilkudziesięciu lat.

W budynku przy ul. Węglowej mieszczą się ponadto oddziały związków zawodowych FZZMiR, co
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pozwala tym związkom na prowadzenie działalności statutowej poza terenem zakładów pracy. Jest to istotne ze
względu na charakter pracy osób działających w ramach organizacji, pozwala na bezpośredni kontakt
z załogami statków zawijających do portów Trójmiasta.

Działalność Federacji oraz jej obecność w przedwojennym budynku marynarskich związków
zawodowych stanowi chlubną kontynuację morskiego ruchu zawodowego II Rzeczypospolitej.

Szczegółowe określenie warunków użytkowania nastąpi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni.

Uwzględniając omówione okoliczności należy uznać, że ustanowienie prawa użytkowania na rzecz
dotychczasowego użytkownika - Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków jest uzasadnione.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

Uchwała podlega nadzorowi wykonawczemu przez Wojewodę Pomorskiego.
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