
Protokół 
z Komisji Gospodarki Komunalnej 

17 czerwca 2015 r. 
 
 
Posiedzenie prowadziła wiceprzewodnicząca Komisji, radna ElŜbieta SierŜęga. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Opinie do projektów uchwał w sprawach: 

1. 5.6. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
Gdyni na rok 2015 – projekt wraz z autopoprawką zreferowała zastępca 
skarbnika, pani Alicja Helbin. Opinia pozytywna – 5/0/1 

2. 5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2015-2033 – opinia pozytywna – 7/0/0, 

3. 5.9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon 
osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo – 
projekt zreferowała pani Iwona Markesić z Biura Planowania. Dokładnie omówiła 
wszystkie złoŜone do planu uwagi, ze szczególnym uwzględnieniem uwag nie 
przyjętych przez Prezydenta. Opinia pozytywna – 6/0/0, 

4. 5.10. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej – projekty od 
5.10 do 5.20 zreferowała zastępca naczelnika Wydziału Nieruchomości, pani 
ElŜbieta Wiłucka. Opinia pozytywna – 7/0/0, 

5. 5.11. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Armii Krajowej/Batorego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - opinia 
pozytywna – 7/0/0, 

6. 5.12. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Łebskiej - opinia pozytywna – 7/0/0, 

7. 5.13. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Sambora – r. H.Mazur 
pytała, wg czego szacuje się kwotę do zapłaty. Wynika to z ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, robi to kaŜdorazowo rzeczoznawca. Przyjmuje się cenę 
rynkową, podejmowane jest zarządzenie prezydenta. - opinia pozytywna – 7/0/0, 

8. 5.14. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej przy ul. Zielonej 
- opinia pozytywna – 6/0/1, 

9. 5.15. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Hutniczej - opinia pozytywna – 7/0/0, 

10. 5.16. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyraŜenia zgody na 
sprzedaŜ niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 



Gdyni, połoŜonej przy ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej w trybie 
bezprzetargowym - opinia pozytywna – 6/0/1, 

11. 5.17. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 18-30 - opinia 
pozytywna – 5/0/1. R. H.Mazur sugerowała, by zmienić przeznaczenie terenów na 
usługowe, prezydent M.Stępa wyjaśniał związane z tym okoliczności. Dodatkowe 
wyjaśnienia prezydent przedstawi na sesji.  

12. 5.18. wyraŜenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Sterników - opinia pozytywna – 7/0/0, 

13. 5.19. wyraŜenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Akacjowej - opinia pozytywna – 
7/0/0, 

14. 5.20. wyraŜenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na niezabudowaną nieruchomość 
będącą własnością Skarbu Państwa - opinia pozytywna – 7/0/0, 

15. 5.24. nadania imienia Romana Dmowskiego skrzyŜowaniu ulic w Gdyni 
(projekt obywatelski) – projekt przedstawił p. Łukasz Kosiorek, reprezentant 
grupy inicjatywnej. Opinia pozytywna – 5/0/0 

16. 5.25. nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (projekt Klubu Radnych PiS) – 
projekt przedstawił r. Michał Bełbot. Opinia pozytywna – 2/0/3 

17. 5.26. wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się rozpalanie ognisk – 
projekt przedstawił r. Michał Bełbot. Zapoznał komisję z negatywną opinią ZDiZ. 
Sugerował, aby sięgnąć do rozwiązań przyjętych w Sopocie. R. H.Mazur 
podnosiła, Ŝe wzorem Szwecji kaŜdy obywatel powinien mieć prawo rozpalić 
ognisko na plaŜy. Opinia pozytywna – 3/0/2 

18. uchwała z aneksu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – projekt zreferował p. 
wiceprezydent M.Guć. Uchwała ta jest podsumowaniem po 2 latach doświadczeń 
współpracy z firmą Sanipor, zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i uwzględniają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku. 
Pan wiceprezydent szczegółowo omówił wszystkie zmiany w stosunku do 
poprzedniej uchwały, odpowiadał równieŜ na pytania radnych. Opinia pozytywna 
– 7/0/0. 

19. projekt z aneksu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdyni – projekt ten jest dostosowaniem obecnie obowiązującego 
regulaminu do nowych przepisów. Opinia pozytywna – 7/0/0. 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

ElŜbieta SierŜęga 

 


