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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 6.

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. z 2016r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) RADA MIASTA GDYNI 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Al. Zwycięstwa 6, opisanej jako 
działki nr 121 i 122 Wzgórze Św. Maksymiliana, objęte księgą wieczystą GD1Y/00005581/9 oraz działka nr 
120 Wzgórze Św. Maksymiliana, objęta księgą wieczystą GD1Y/00041765/7 Sądu Rejonowego w Gdyni, 
o łącznej powierzchni 819 m².

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65.
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UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomość położona
w Gdyni, przy ul. Al. Zwycięstwa 6, opisana jako działki nr 121 i 122 Wzgórze Św. Maksymiliana, objęte 
księgą wieczystą GD1Y/00005581/9 oraz działka nr 120 Wzgórze Św. Maksymiliana, objęta księgą wieczystą 
GD1Y/00041765/7 Sądu Rejonowego w Gdyni, o łącznej powierzchni 819 m².

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni przedmiotowe działki znajdują
się w strefie U – tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m².

Dla przedmiotowej nieruchomości Prezydet Miasta Gdyni wydał Decyzję o warunkach zabudowy z dnia 
10.04.2014 r. sygn. RAA.6730.24.2013.OS-820/6,6a dla iwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-
usługowego generującego mały ruch pojazdów (branża komputerowa - IT, usługi teleinformatyczne, sklep 
internetowy - sprzedaż wysyłkowa, centrum finansowe) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przyłączami.

Dla prawidłowego przygotowania nieruchomości do zbycia zostanie zlecone dokonanie oszacowania
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 niniejszej uchwały jest uzasadniony.

MGN.6840.215.2012.PSz/PNN
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2016r.

Mapy poglądowe
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