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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego 12 na czas oznaczony - 10 lat

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U z 2015.1774 j.t. ze zmianami1))  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża  się  zgodę  na  wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni  przy ul. Opata Hackiego 12, oznaczonej na  jako działki o 
numerach: 382, 383, 384 obręb 18 Leszczynki o  powierzchni ok. 11.220 m2, zapisanej w księdze wieczystej o 
numerze GD1Y/00006722/7 na czas oznaczony – 10 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1777; Dz.U. z 2016r. poz.  65
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UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIX/199/91 z dnia 10 lipca 1991 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Komunalnego w Gdyni postawione zostało w stan likwidacji w trybie art. 37 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o 
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych celem jego prywatyzacji przy spełnieniu warunków art. 38 tej 
ustawy. Uchwała była wynikiem prowadzonej procedury prywatyzacyjnej tego przedsiębiorstwa, dla którego 
organem założycielskim był Prezydent Miasta Gdynia, w ramach której zawiązana została spółka pracownicza, 
przejmująca zobowiązania likwidowanego przedsiębiorstwa, w tym pracownicze i bankowe, zaś majątek 
gospodarczy na podstawie w/w uchwały Rady Miasta Gdynia uzyska w odpłatne korzystanie o charakterze 
leasingowym nieruchomość przy ul. Opata Hackiego 12. Na podstawie upoważnienia Rady, Zarząd Miasta 
aktem notarialnym z dnia 8 stycznia 1992 r. (Rep. A 290/92) oddał w dzierżawę na lat 15 nieruchomość przy 
ul. Opata Hackiego 12, z automatycznym przedłużeniem umowy, w przypadku gdyby nie doszło do jej zbycia 
przed terminem umownym.

Pismem z dnia 15 grudnia 2011 r. Gmina Miasta Gdynia przez swych przedstawicieli dokonała 
jednostronnego podwyższenia od dnia 1 kwietnia 2012 r. czynszu dzierżawnego na podstawie umowy z 1992 
r., co nie zostało zaakceptowane przez dzierżawcę, zaś spór o zapłatę podwyższonego czynszu Gmina przegrała 
prawomocnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 13 września 2013 r. (sygn. akt: VI Gc 1738/12). W 
wyroku Sąd wyraził pogląd, iż z upływem 15-tu lat umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, 
jednak w określonej co do wysokości czynszu treści, co oznacza, iż wysokość czynszu mogła być zmieniana 
zgodną wolą stron, a jeżeli jej nie ma to każda ze stron może umowę wypowiedzieć. Według powyższego 
poglądu sądowego, Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy dnia 2 grudnia 2013 r., ze skutkiem na 31 marca 
2014 r., co z kolei zaskarżył dzierżawca - PBH Hebud s-ka z o.o. przegrywając ostatecznie proces o ustalenie 
nieważności wypowiedzenia. Oznacza to w rezultacie brak podstaw prawnych dla posiadania przez dzierżawcę 
przedmiotu umowy – nieruchomości pozyskanej w procedurze prywatyzacyjnej.

Aktualnie PBK „HEBUD” s-ka z o.o. opłaca stawki za bezumowne posiadanie w wysokości wymaganej 
przez Miasto, co zapewnia urealnienie przychodów Wydzierżawiającego. W umowie dzierżawy z 1992 r. 
dzierżawcy przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości, nie mogące być obecnie realizowane z uwagi na 
zmiany stanu prawego - ustawę o gospodarce nieruchomościami.

W ramach aktualnie obowiązującej regulacji PBK „HEBUD” s-ka z o.o. wystąpiło z wnioskiem o 
bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Opata Hackiego 12 stanowiącej działki nr 382, 383, 
384 obręb 18 Leszczynki łącznej powierzchni 11.220 m2 na czas oznaczony – 10 lat.

Zasadnym jest podpisanie kolejnej umowy dzierżawy z PBH „Hebud” sp. z o.o. za zgodą Rady Miasta 
Gdyni, co umożliwi:

- spłatę zadłużenia (wynikającą ze sporu sądowego);

- przeprowadzenie planowanych procesów inwestycyjnych na przedmiocie dzierżawy;

- zachowanie miejsc pracy firm funkcjonujących na tym terenie.

Ponadto podjęcie uchwały stanowić będzie kontynuację woli Rady Miasta wyrażonej uchwałą z  10 lipca 
1991 r., w warunkach obecnie obowiązujących regulacji ustawowych.

W związku z powyższym projekt niniejszej uchwały jest uzasadniony.
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2016r.
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