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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/287/11 z dnia 
21 grudnia 2011 wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej w Gdyni ul.Ledóchowskiego 6

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.)1) art. 
13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. 
nr 102, poz. 651 z późn.zm.)2) RADA MIASTA GDYNI uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Gdyni nr VI/287/11 z dnia 21 grudnia 201, § 1 prostuje się oczywistą 
pomyłkę pisarską w ten sposób, że działkę nr 987/1 o pow 32 m2 mylnie przypisaną do KW 6949 przypisuje się 
do właściwej KW 33505. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Gdyni do wykonania wszelkich przewidzianych 
prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia:
S. Szwabski

1) zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318
2) zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. nr 106, poz.675, nr 143, poz.963, nr 155, poz.1043, nr 197, poz.1307, nr 

200, poz.1323, z 2011r. nr 64, poz.341, nr 115, poz.673, nr 130, poz.762, nr 106, poz.622, nr 135, poz.789, nr 129, poz.732, nr 187, 
poz.1110 nr 163, poz.981, nr 224, poz.1337, z 2012r.: poz.908, poz.1256, poz.951, poz.1529, poz.1429, z 2013r.: poz.1238
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UZASADNIENIE

W treści uchwały sprzedażą zgodą na sprzedaż objęto siedem działek ujętych w czterech różnych 
księgach wieczystych. Podczas redakcji uchwały pomyłkową jedną z działek o nr 987/1 przypisano do 
niewłaściwego numeru księgi wieczystej 

W tej sytuacji sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej jest uzasadnione.
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