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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość będącą własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej  pw. Chrystusa Króla w Gdyni

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 i art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 z późn. zm.1)) RADA MIASTA 
GDYNI uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Halickiej w obrębie Mały 
Kack opisanej jako działka nr 972/2 o powierzchni 1750m2, objętej  księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5 
Sądu Rejonowego w Gdyni stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość położoną przy ul. 
Halickiej w obrębie Mały Kack opisanej jako działka nr 976/2 o powierzchni 1750m2, objętej  księgą wieczystą 
nr GD1Y/00009596/5 Sądu Rejonowego w Gdyni stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. 
Chrystusa Króla.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVII/784/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

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

Przedmiotem uchwały jest zamiana nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni.

Nieruchomość gminna  położona jest w Gdyni przy ul. Halickiej w obrębie Mały Kack,  opisana jako 
działka nr 972/2 o powierzchni 1750m2, objęta jest  księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5 Sądu Rejonowego 
w Gdyni.

Nieruchomość stanowiąca własność  Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Chrystusa Króla znajduje się 
przy ul. Halickiej w obrębie Mały Kack, opisana jako działka nr 976/2 o powierzchni 1750m2, objęta księgą 
wieczystą nr GD1Y/00009596/5 Sądu Rejonowego w Gdyni.

Teren w obrębie którego znajdują się przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  Obecnie trwają prace planistyczne nad uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na 
odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej (plan nr 1609), który będzie swoim zasięgiem 
obejmował również nieruchomości będące przedmiotem zamiany. W koncepcji sporządzanego planu zakłada 
się przeznaczenie terenu zgodnie z proponowaną zamianą nieruchomości: tj. teren gminny przeznaczony do 
zamiany przeznaczony będzie pod usługi kultury, usługi sakralne (kościół z dzwonnicą, plebania), na terenie 
tym będzie również dopuszczona  lokalizacja zabudowy usługowej - żłobek, przedszkole, szkoła. Teren  parafii 
przeznaczony będzie pod zabudowę usługową oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
(P,U).

Działka gminna przeznaczona do zamiany zabudowana jest obiektem garażowym, działka stanowiąca 
własność Parafii jest niezabudowana. Powierzchnie zamienianych działek są równe 1750m2. Na skutek 
zamiany poprawią się możliwości zagospodarowania terenów zarówno gminnych jak i parafii.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej od  ul. Halicka.

Traci moc Uchwała nr XXXVII/784/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni położonej  w Gdyni przy 
ul. Halickiej 7a.

Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości zostaną określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta o 
ustaleniu ceny i wykazu.

Z uwagi na powyższe przygotowany projekt uchwały jest uzasadniony.
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Rysunek 1 Aktualny stan własnościowy terenu przy ul. Halickiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Rysunek 2 Stan własnościowy terenu przy ul. Halickiej po zamianie 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2016r.
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Rysunek 3 Działki przy ul. Halickiej  będące przedmiotem zamiany  
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