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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania
wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym

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 zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości opisanych jako 
działki:

1. nr 49/1 o pow. 384 m2 ozn. na km 114 obręb Gdynia

2. nr 50/1 o pow. 493 m2 ozn. na km 114 obręb Gdynia

3. nr 51/1 o pow. 1477 m2 ozn. na km 114 obręb Gdynia zapisanych w księdze wieczystej KW 
GD1Y/00111331/8 jako własność Skarbu Państwa użytkownik wieczysty: Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Spółka z o. o. w udziale 384/2354 części, Vistal Stocznia Remontowa Spółka z o. o. w udziale 
1477/2354 części oraz Gmina Miasta Gdyni w udziale 493/2354 części, w ten sposób, że Gmina Miasta Gdyni 
nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki nr 50/1 o pow. 493 m2 wraz z prawem własności 
wzniesionych na tej działce budowli i urządzeń, wchodzących obecnie w skład nieruchomości objętej księgą 
wieczystą KW nr GD1Y/00111331/8 Sądu Rejonowego w Gdyni, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Spółka z o. o. nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki nr 49/1 o pow. 384 m2 wraz z prawem 
własności wzniesionych na tej działce budowli i urządzeń, wchodzących obecnie w skład nieruchomości 
objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00111331/8 Sądu Rejonowego w Gdyni, Vistal Stocznia Remontowa 
Spółka z o. o. nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki nr 51/1 o pow. 1477 m2 wraz z prawem 
własności wzniesionych na tej działce budowli i urządzeń, wchodzących obecnie w skład nieruchomości 
objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00111331/8 Sądu Rejonowego w Gdyni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 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. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
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UZASADNIENIE

Nieruchomości opisane w projekcie uchwały Rady Miasta Gdyni jako działki:

1. nr 49/1 o pow. 384 m2 ozn. na km 114 obręb Gdynia

2. nr 50/1 o pow. 493 m2 ozn. na km 114 obręb Gdynia

3. nr 51/1 o pow. 1477 m2 ozn. na km 114 obręb Gdynia

zapisane są w księdze wieczystej KW GD1Y/00111331/8 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka z o. o. w udziale 384/2354 części, Vistal 
Stocznia Remontowa Spółka z o. o. w udziale 1477/2354 oraz Gminy Miasta Gdyni w udziale 493/2354 części.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 37/1 ozn. na km 114 obręb 
Gdynia zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Gdyni nr MKG.6831.103.5.2014.MP z dnia 27.08.2014 r..

Udział w prawie użytkowania wieczystego w 493/2354 części pierwotnej działki nr 37/1 Gmina Miasta 
Gdyni nabyła aktem notarialnym umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własność 
budynków i budowli Rep. A nr 1203/2013 z dnia 29.03.2013 r.. Wielkość nabytego udziału odpowiadała 
powierzchni części ww. działki przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, uchwalonego Uchwałą nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 19 grudnia 2012 r. poz. 4452) pod drogę publiczną ozn. 
symb. 14 KD-L 1/2.

W oparciu o przeprowadzony podział geodezyjny wydzielona została działka nr 50/1 o pow. 493 m2 

przeznaczona pod ww. drogę publiczną, której powierzchnia odpowiada posiadanemu przez Gminę Miasta 
Gdyni udziałowi w użytkowaniu wieczystym nieruchomości objętych księgą wieczystą KW 
GD1Y/00111331/8.

W wyniku zniesienia współużytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości Gmina Miasta 
Gdyni nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki drogowej nr 50/1 o pow. 493 m2 odpowiadające 
posiadanemu dotychczas udziałowi w wysokości 493/2354 części, natomiast Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Spółka z o. o. nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki nr 49/1 o pow. 384 m2, a Vistal 
Stocznia Remontowa Spółka z o. o. nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki nr 51/1 o pow. 1477 m2, 

które odpowiadają posiadanym dotychczas przez te Spółki udziałom w wysokości odpowiednio 384/2354 
części i 1477/2354 części.

Zniesienie współużytkowania wieczystego dokonane zostanie bez żadnych spłat ani dopłat albowiem, 
żadna ze stron nie nabędzie praw ponad przysługujący jej dotychczas udział w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu i udział w prawie własności budowli i urządzeń

Uchwała podlega nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

opr. M. Rogocki wew. 8504

MGZ.MR.6823.48.2012
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2015r.
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