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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia 
nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. 2015.1515 j.t.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. 2015.782 j.t. z późn. zm.)1) 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Prezydenta Miasta Gdyni od obowiązku przetargowego trybu 
wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 
w odniesieniu do następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych 
na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia:

- ul. Armii Krajowej 44, działka nr 1779 , obszaru 1.643 m2,  obręb 26, KW 41594,

- ul. Chrzanowskiego 3/5, działka nr 2520, obszaru 5.309 m2, obręb 26, KW 22624,

- ul. Konwaliowa 2, działka nr 324 , obszaru 2.927 m2, obręb 28, KW 45201,

- ul. Legionów 67, działki nr: 1695, 1698, 1693, 1713, 1696, obszaru 2.011 m2, obręb 30, KW 12483,

- ul. Porębskiego 9, działki: nr 1403  obszaru 325 m2, nr 1402 obszaru 1.277 m2, obręb 23, KW 58027,

- ul.Ramułta 45, działki: nr 276, obszaru 1.787 m2, nr 277 obszaru 19 m2, obręb 18, KW 45277,

- ul. Sojowa 22, działka nr 2886, obszaru 5.143 m2, obręb 14, KW 32769,

- ul. Sucharskiego 2, działki: nr 198 obszaru 234 m2, nr 197 obszaru 1.399 m2, obręb 20, KW 46469,

- ul.Traugutta 9, część działki nr 2362, obszaru ~1.068 m2, obręb 26, KW 46796,

- ul.Unruga 84, działka nr 311 , obszaru 2.990 m2, obręb 20, KW 48783,

- ul.Warszawska 34/36, działki: nr 717 obszaru 8 m2, nr 716 obszaru 133 m2, nr 722 obszaru 1082 m2, 
nr 723 obszaru 186 m2, KW 45338,

- ul. Wejherowska 59, działka nr 2206, obszaru 2.882 m2, obręb 10, KW 44260,

- ul. Czeremchowa 1, działki: nr 641 obszaru 1.211 m2, nr 639 obszaru 838 m2, nr 640 obszaru 364 m2, 
obręb 24, KW 39118,

- ul. Wrocławska 54, działka nr 468 , obszaru 3.916 m2, obręb 22, KW 8795,

- ul. Zapolskiej 1A, działka nr 523, obszaru 2.411 m2, obręb 17, KW 5909,

- ul. Żwirki i Wigury 14, działki: nr 1972 obszaru 125 m2, nr 1971 obszaru 510 m2, nr 1982 obszaru 
1.271 m2, obręb 26, KW 51402,

- ul. Abrahama 55/57, działka nr 2032, obszaru 866 m2, obręb 26, KW 123866.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) 2015.07.24 Dz.U. 2015.1039, 2015.08.29 Dz.U.2015.1180, 2015.09.15 Dz.U. 2015.1265, 2015.10.01 Dz.U. 2015.1322,2015.10.14 
Dz.U.2015.985
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UZASADNIENIE

Mając na celu stworzenie długofalowej polityki zakresie ochrony zdrowia oraz zapewnienie warunków 
zrównoważonego rozwoju działalności skierowanej do mieszkańców Gdyni, niezbędne jest zdefiniowanie 
sposobów ich realizacji w postaci uregulowań prawnych dostosowanych do aktualnie rozpoznawanych potrzeb 
miasta.

Umowy dzierżawy nieruchomości gminnych z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej zawarto 
w lutym 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Tytuł prawny do nieruchomości stanowi podstawę do ubiegania się przez świadczących usługi medyczne 
o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jak też o dofinansowanie ze środków unijnych.

Uchwała ma na celu wprowadzenie uregulowań zawierających wytyczne dla organu wykonawczego 
dotyczących wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, z zachowaniem 
ustawowego rozdziału kompetencji przyznanego z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. 2015.1515 j.t.).

Uchwała podlega nadzorowi wykonawczemu Wojewody Pomorskiego.
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