
UCHWAŁA NR XXXIII/546/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z 30 kwietnia 1997 roku 
 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomo-

ści zabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

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

poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622) oraz art. 4 ust. 1 i 8 z zachowaniem art. 24 

ust. 3 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (tekst jedno-

lity: 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), 

Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości 

zabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni: 

1. działka ozn. nr 655/35, położona w Gdyni przy ul. J.Korczaka, o powierzchni 45 m
2
, opi-

sana na km 70, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 23810, zabudowana stacją 

transformatorową typu MSTt 20/630, 

2. działka ozn. nr 721/236, położona w Gdyni przy ul. Sędzickiego, o powierzchni 143 m
2
, 

opisana na km 56, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 27464, zabudowana 

stacją transformatorową typu MSTt T-2972, 

3. działka ozn. nr 21/11, położona w Gdyni przy ul. Apisa, o powierzchni 71 m
2
, opisana na 

km 19 obręb Wiczlino, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 24564, zabudo-

wana stacją transformatorową typu T-2938, 

4. działka ozn. nr 79/41, położona w Gdyni przy ul. Pokrzywowej, o powierzchni 93 m
2
, opi-

sana na km 8 obręb Kolonia, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 14331, za-

budowana stacją transformatorową typu T-2944, 

5. działka ozn. nr 241/8, położona w Gdyni przy ul. M.Kopernika, o powierzchni 80 m
2
, opi-

sana na km 62, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 4510, zabudowana stacją 

transformatorową typu T-2979, 

6. działka ozn. nr 156/19, położona w Gdyni przy ul. Morskiej, o powierzchni 51 m
2
, opisana 

na km 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 17301, zabudowana stacją trans-

formatorową typu MSTw-2382, 

7. działka ozn. nr 712/301, położona w Gdyni przy ul. Armii Krajowej, o powierzchni 93 m
2
, 

opisana na km 55, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 10857, zabudowana 

stacją transformatorową typu T-2137, 

 

 



§ 2 

 

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Miasta Gdyni do wykonanie wszelkich przewidzianych 

prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 


