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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej

Na podstawie: art.18 ust.1 i 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U.2015.1515) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2015.782 z późn. zm.1)). RADA MIASTA GDYNI 
uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej, oznaczonej 
jako działka nr 385/4, KM 16, obręb Wiczlino o powierzchni 4 024m2 dla której Sąd Rejonowy w Gdyni 
prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00024593/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.2015.1039; Dz.U.2015.1180; Dz.U.2015.1265;  Dz.U.2015.1322; Dz.U.2015.985.

Id: 806417CA-8CFC-4306-B612-E85E873CCD6B. Przyjęty Strona 1



UZASADNIENIE
Przedmiotem uchwały jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni położona w Gdyni 

przy ul. Wiczlińskiej oznaczona jako działka nr 385/4, KM 16, obręb Wiczlino o powierzchni 4 024m2, objęta 
księgą wieczystą nr GD1Y/00024593/5 Sądu Rejonowego w Gdyni.

Działka o nieregularnym kształcie, porośnięta zielenią nie urządzoną, drzewami i krzewami.
Przez płd.-zach. część działki przebiega gazociąg średniego ciśnienia DN 300. Infrastruktura techniczna 
dostępna w ulicy Wiczlińskiej. Dojazd do nieruchomości od ul. Wiczlińskiej, ulicami dojazdowymi, 
oznaczonymi w planie miejscowym symbolami: 40 KD-D 1/2 i 41 KD-D 1/2.

Obszar, w obrębie którego położona jest nieruchomość, objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XXVI/549/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2012 r. dla 
części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej. Opisywana 
nieruchomość w planie miejscowym ujęta jest w strefie  planistycznej oznaczonej symbolem nr 27 MN1, U – 
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa usługowa.

Dla prawidłowego przygotowania nieruchomości do zbycia zostanie zlecone oszacowanie
jej wartości rynkowej. Przygotowanie terenu do zbycia pozwoli na komercyjne wykorzystanie gruntów 
gminnych. Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości zostaną określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
o ustaleniu ceny i wykazu.

W związku z powyższym przygotowany projekt nienijszej uchwały jest uzasadniony.

Uchwała podega nadzorowi wykonawczemu sparawowanemu przez wojewodę Pomorskiego.

MGN/PNN.6840.157.2011.PS

tel. 85-16
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

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

Mapa z oznaczeniem nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej
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