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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 poz. 2147, zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2260)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej o powierzchni 12,66 ha, położonej przy ul.Bernadowskiej,  oznaczonej jako część 
działki nr 3321 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8 Sądu Rejonowego 
w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni. 

2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

Przewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.

Id: 698B27EC-01F0-48DD-8220-13EDAFF5FD48. Przyjęty Strona 1



UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

z 2016 r. poz. 2147, zm. poz. 2260) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, m.in. mogą być
przedmiotem oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 37 ust. 4 ww. ustawy zawarcie umowy dzierżawy na czas
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony może nastąpić, w trybie bezprzetargowym, za zgodą rady gminy.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest nieruchomość położona przy ul.Bernadowskiej w Gdyni
o powierzchni 12,66 ha, oznaczona jako część działki nr 3321 obręb 0022 Orłowo, stanowiąca własność
Gminy Miasta Gdyni.

Do Urzędu Miasta Gdyni wpłynął wniosek Adventure Park Sp. z o.o. o kontynuację dzierżawy
opisanego gruntu. Poprzednio umowa dzierżawy zawarta była na czas oznaczony 5 lat z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i usługowej związanej z urządzeniem i prowadzeniem Parku
przygód „Kolibki” i obejmowała ww. teren gminny oraz przyległy teren Skarbu Państwa o powierzchni 2,57
ha. Teren Skarbu Państwa do dzierżawy wymga odrębnej regulacji tj. zgody Wojewody Pomorskiego.

Nieruchomość, którą użytkuje Adventure Park jest zagospodarowana. Na terenie znajdują się m.in.
ścianki wspinaczkowe, strzelnice z infrastrukturą, park linowy, pole paintball, szlak domków na drzewach,
osada Indian, plac zabaw dla dzieci, trasy do jazdy qadami, ponadto instalacja odwadniająca teren – zbiorniki
retencyjne wód deszczowych i kanalizacja burzowa. Na ww. terenie odbywają się m.in. biegi na orientację,
przygodowe wyprawy integracyjne oraz różne działania sportowe i rekreacyjne.

Spółka do wniosku o kontynuację dzierżawy przedłożyła specyfikację i poniesione koszty w wysokości
810.000 zł na nakłady wraz z ich opisem na urządzenie i aranżację terenu Adventure Park Gdynia Kolibki.
Użytkownik prowadzi prace przy utrzymaniu, konserwacji i estetyzacji infrastruktury rekreacyjnej. Obiekt
Adventure Park Gdynia Kolibki rozwija się i zwiększa liczbę atrakcji i realizowanych wydarzeń. Jest to
miejsce o ugruntowanej pozycji wśród mieszkańców, gdzie każdy może znaleźć aktywność dla siebie, dzieci,
rodziny. Ponadto Adventure Park współpracuje z instytucjami i organizacjami miejskimi oraz regionalnymi,
współuczestnicząc i wspierając wiele wydarzeń i projektów.

Dla części terenu, oznaczonego na załączonej mapie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy.
Przedmiotowa nieruchomość w części oznaczona jest symbolami K – tereny urządzeń odprowadzania
i oczyszczania ścieków, 11ZP,US – zieleń urządzona, usługi sportu i rekreacji, 16 KD-L 1/2 – drogi i ulice
lokalne ul.Spółdzielcza oraz 14KD-G2/2KDGP 2/3 – drogi i ulice główne – Droga Czerwona (docelowo drogi
i ulice główne ruchu przyśpieszonego). Wydział Inwestycji nie przewiduje w najbliższym czasie rozpoczęcia
budowy Drogi Czerwonej. Dla pozostałej części nieruchomości brak jest planu zagospodarowania.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie uchwały o wydzierżawieniu przedmiotowej
nieruchomości na rzecz Adventure Park Sp. z o.o. na czas nieoznaczony, a przemawia za tym fakt, że Spółka
wykonała inwestycje, do których została zobowiązana w poprzedniej umowie dzierżawy.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie
ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Niniejsza uchwała winna zostać przedłożona w trybie nadzoru do Wojewody Pomorskiego. Materia
regulowana w uchwale nie mieści się w zakresie nadzorczych właściwości regionalnych izb obrachunkowych
wymienionych enumeratywnie w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r., o regionalnych izbach
obrachunkowych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 561).
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