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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej działkę nr 476/19 o pow. 2066 m2, działkę 
nr 345/18 o pow. 2446 m2, działkę nr 494/18 o pow. 432 m2 ozn. na km 17 obręb Gdynia zapisane w księdze 
wieczystej KW GD1Y/00032331/0 jako własność Gminy Miasta Gdyni oraz działkę nr 492/19 o pow. 193 m2 

ozn. na km 17 obręb Gdynia zapisaną w księdze wieczystej KW GD1Y/00032324/8 jako własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą działkę nr 36/4 o pow. 3649 m2 ozn. na km 44 obręb Wiczlino 
zapisaną w księdze wieczystej KW GD1Y/00054202/7 jako własność Skarbu Państwa.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/389/2012 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej 
na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ul. Bosmańskiej.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/809/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVII/1013/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
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UZASADNIENIE

Opisana w projekcie uchwały działka nr 36/4 o pow. 3649 m2 położona jest na obszarze dla którego 
obowiązują ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – 
Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej uchwalonego uchwałą nr XXXII/753/05 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 86 z 2005 r. poz. 1741). Zgodnie z mpzp przedmiotowa 
działka przeznaczona jest w części pod zieleń urządzoną (ZP), a w części pod zabudowę mieszkaniową i usługi 
(MN1, U).

Ww. działka niezbędna jest do pozyskania na rzecz Gminy Miasta Gdyni celem przeprowadzenia 
transakcji umożliwiającej realizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach Śnieżnej, Gradowej i Tęczowej w Gdyni Wiczlinie. Dla przeprowadzenia przedmiotowej 
inwestycji niezbędne jest pozyskanie na rzecz Gminy Miasta Gdyni między innymi części nieruchomości 
będących własnością Małgorzaty i Wojciecha małżonków Niemc o łącznej pow. 4589 m2. Właściciele wyrazili 
zgodę na zbycie niniejszych nieruchomości jedynie w drodze zamiany na działkę nr 36/4 będącej obecnie 
własnością Skarbu Państwa, a która jest przez nich od kilkudziesięciu lat dzierżawiona.

Wojewoda Pomorski zarządzeniem nr 110/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. wyraził wolę przekazania 
działki nr 36/4 o pow. 3649 m2 w drodze zamiany na działki nr 476/19, nr 494/18, nr 345/18 i nr 492/19 
o łącznej pow. 5137 m2. Przedmiotowe działki położone są przy ul. Hutniczej i stanowią nieruchomość na 
której posadowiony jest budynek Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni. Zapisane są w księgach wieczystych 
odpowiednio KW GD1Y/00032331/0 i KW GD1Y/00032324/8 jako własność Gminy Miasta Gdyni 
w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa i trwałym zarządzie Drugiego Urzędu Skarbowego. W wyniku 
dokonania zamiany nieruchomości będących przedmiotem niniejszej uchwały prawo użytkowania wieczystego 
ulegnie konfuzji.

Mając na uwadze wolę Wojewody Pomorskiego odnośnie przekazania nieruchomości w drodze ww. 
zamiany konieczne jest uchylenie uchwały nr XXXVIII/809/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. Rady Miasta Gdyni 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, uchwały nr XLVII/1013/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej oraz uchwałę nr XX/389/2012 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu 
Państwa położoną przy ul. Bosmańskiej

Uchwała podlega nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

opr. M. Rogocki wew. 8504

MGZ.72249-28.10/AG/MR
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2015r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2015r.
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