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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni 
przy Al. Zwycięstwa 164

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)1) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 518 ze zmianami)2) Rada Miasta Gdyni uchwala co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż na rzecz dzierżawcy HLC Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Alei 
Zwycięstwa 162, oznaczonych ewidencyjnie na karcie mapy 75, obręb Gdynia jako działki nr 512/158 
o powierzchni 388m2, nr 1037/158 o powierzchni 136m2, objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00023812/0 oraz 
działki nr 510/151 o powierzchni 929m2, nr 1039/151 o powierzchni 166m2, nr 680/151 o powierzchni 73m2, nr 
681/151 o powierzchni 663m2, nr 682/151 o powierzchni 75m2 i nr 1041/151 o powierzchni 80m2, objęte księgą 
wieczystą nr GD1Y/00024874/9. Łączna powierzchnia gruntu wynosi 2510m2.

§ 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 Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

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

Przedmiotem projektu niniejszej uchwały Rady Miasta Gdyni jest wyrażenie zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych zgodnie z pozwoleniem 
na budowę, będących przedmiotem obowiązującej umowy dzierżawy zawartej na okres 10 lat. Umowa 
dzierżawy zawarta została na czas oznaczony od 1 sierpnia 2012 r. do 1 sierpnia 2022 r. Umową objęty został 
grunt o powierzchni 2650 m2, oznaczony na karcie mapy 75, obręb Gdynia jako działki nr 511/158 i nr 512/158 
(księga wieczysta nr GD1Y/00023812/0) oraz działki nr 509/151, 510/151, 680/151, 681/151, 682/151 i część 
działki nr 848/15 (księga wieczysta nr GD1Y/00024874/9).

Dzierżawca wymienionego gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, wystąpił o sprzedaż 
przedmiotu dzierżawy na jego rzecz. Na wymienionych działkach wybudowany został zgodnie z pozwoleniem 
na budowę budynek salonu samochodowego z serwisem.

Dzierżawione nieruchomości położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów 
i Kasztanowej uchwalonego uchwałą nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 stycznia 2014 r. poz. 127) i przeznaczone są pod zabudowę usługową oraz pod 
budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy głównej Alei Zwycięstwa.

Z uwagi na planowaną budowę ścieżki rowerowej niezbędnym było wydzielenie dzierżawionego gruntu.

Nieruchomości, które podlegają sprzedaży to działka nr 512/158 o powierzchni 388 m2, nr 1037/158 
o powierzchni 136 m2 (wydzielona z działki nr 511/158), objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00023812/0; 
działka nr 510/151 o powierzchni 929 m2, nr 1039/151 o powierzchni 166 m2 (wydzielona z działki nr 
509/151), nr 680/151 o powierzchni 73 m2, nr 681/151 o powierzchni 663 m2, nr 682/151 o powierzchni 75 m2 

oraz działka nr 1041/151 o powierzchni 80 m2 (wydzielona z działki nr 848/151), objęte księgą wieczystą nr 
GD1Y/00024874/9. Łączna powierzchnia przeznaczona do sprzedaży wynosi 2510 m2.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może zostać sprzedana na 
rzecz dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy zawarta została, co najmniej na 10 lat, a nieruchomość ta została 
zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę. Planowana sprzedaż spełnia wymagane przesłanki prawa. 
Określenia wartości prawa własności przedmiotu sprzedaży dokona rzeczoznawca majątkowy w operacie 
szacunkowym. Mając powyższe na uwadze, przygotowanie projektu uchwały w sprawie jest celowe. Uchwała 
podlega nadzorowi wykonywanemu przez Wojewodę Pomorskiego.

MGZ. MGZ. MG.72241-122/10/KA
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................

Rady Miasta Gdyni

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