
UCHWAŁA NR XXX/489/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 29 stycznia 1997 roku 
 

 

w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni i przeniesienia prawa własności po-

budowanego na tym gruncie budynku 
 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie tery-

torialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. Nr 89/96, poz. 

401) w związku z treścią art. 4 ust. 1 i art. 88a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce grun-

tami i wywłaszczeniu nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U.Nr 30/91, poz. 127; zmiany: Dz.U.Nr 103/91, poz. 

446; Dz.U.Nr 107/91, poz. 464; Dz.U.Nr 47/93, poz. 212; Dz.U.Nr 131/93, poz. 629; Dz.U.Nr 27/94, poz. 96; 

Dz.U.Nr 31/94, poz. 118; Dz.U.Nr 84/94, poz. 384; Dz.U.Nr 85/94, poz. 388; Dz. U. Nr 89/94, poz. 415; 

Dz.U.Nr 89/95, poz. 486; Dz. U. Nr 5/96, poz. 33) oraz § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 

1991 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieru-

chomości (Dz. U. Nr 72/91, poz. 311 z późn. zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na ustanowienie użytkowania wieczystego na okres 40 lat, na nieruchomo-

ści zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 36A, 

oznaczonej na km 45 jako działka nr 498/110 o powierzchni 4.818 m
2
, dla której prowadzona 

jest księga wieczysta KW 12772. 

 

 

§ 2 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności budynku pawilonu handlo-

wego pobudowanego na gruncie opisanym w § 1. 

 

 

§ 3 

 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Miasta do wykonania wszelkich przewidzianych pra-

wem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

Wojciech Szczurek   


