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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej w Gdyni przy ul. Mokwy 13

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.2)) RADA MIASTA GDYNI 
uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Mokwy 13, opisanej na karcie mapy 
nr 62 obręb Gdynia jako działka nr 329/12 oraz karcie mapy nr 70 obręb Gdynia jako działka nr 918/15,
o łącznej powierzchni 417 m², objętej księgą wieczystą GD1Y/00023810/6 Sądu Rejonowego w Gdyni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, poz. 805, poz. 906,  poz. 822.
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UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomość położona
w Gdyni, przy ul. Mokwy 13, opisana na karcie mapy nr 62 obręb Gdynia jako działka nr 329/12 oraz karcie 
mapy nr 70 obręb Gdynia jako działka nr 918/15, o łącznej powierzchni 417 m², objęta księgą wieczystą 
GD1Y/00023810/6 Sądu Rejonowego w Gdyni.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego 
i Okrętowej, zmieniony Uchwałą nr XXXV/739/13 Rady Miasta Gdyni z dnia
23 października 2013 roku. Zgodnie z zapisami powyższego planu działki nr 329/12 oraz 918/15 znajdują się
w granicach strefy oznaczonej jako 04 MN1 – zabudowa jednorodzinna.

Dla prawidłowego przygotowania nieruchomości do zbycia zostanie zlecone dokonanie oszacowania jej 
wartości rynkowej.

Przygotowanie terenu do zbycia pozwoli na komercyjne wykorzystanie gruntów gminnych. Szczegółowe 
warunki zbycia nieruchomości zostaną określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta o ustaleniu ceny i wykazu.

W związku z powyższym przygotowany projekt niniejszej uchwały jest uzasadniony.

Uchwała podlega nadzorowi wykonawczemu przez Wojewodę Pomorskiego.
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Mapy poglądowe 

 
 

 

Załącznik do Uchwały Nr ..............................

Rady Miasta Gdyni

z dnia .............................. 2015r.
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