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

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych 
zabudowanych garażami na czas nieokreślony

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 9 lit "a", art.40 ust.1 i 2 pkt 3, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 13 ust.1, art.37  ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajem  w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych 
garażami wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych na  podstawie pozwolenia na budowę, na czas 
nieokreślony.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Przedmiotem projektu niniejszej uchwały Rady Miasta Gdyni jest wyrażenie zgody na wynajem 
nieruchomości gminnych zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych na 
gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.

Garaże o których mowa powyżej zostały wybudowane na podstawie pozwoleń na budowę  oraz spełniają 
przesłanki art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu „1. Osoba, która na podstawie 
pozwolenia na budowę wybudowała przed dniem 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych garaż na gruncie 
stanowiącym własność Skarbu Państwa lub własność gminy, a także jej następca prawny, mogą żądać nabycia 
tego garażu na własność oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego 
garażu, jeżeli jest jego najemcą. Nabycie garażu na własność następuje nieodpłatnie.

2. Nabycie garażu na własność, wybudowanego przed dniem 5 grudnia 1990 r. na podstawie pozwolenia 
na budowę z lokalizacją czasową, jest uzależnione od zgodności tej lokalizacji z ustaleniami planu miejscowego 
obowiązującego w dniu zgłoszenia żądania.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli żądanie nabycia garażu na własność oraz 
oddania użytkowania wieczystego gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu nie zostanie złożone 
właściwemu organowi do dnia 31 grudnia 2000 r.”

Treść funkcjonujących oraz przyszłych  umów zawiera ustalenia dotyczące:

§aktualizacji stawek najmu

§regulacje dotyczące rozliczeń

§konieczność wyrażenia zgody przez gminę na zmianę najemcy

§możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia

Garaże będące przedmiotem uchwały stanowią stały zasób, nie wydaje się pozwoleń na budowę nowych 
obiektów na terenach gminnych. Obecnie funkcjonuje około 1100 umów najmu gruntów zabudowanych 
garażami. W ciągu roku zawiera się średnio około 100 nowych umów wynikających ze zmiany właścicieli 
nakładów, które są wynikiem sprzedaży bądź też następstwa prawnego będącego skutkiem dziedziczenia.

Właściciele nakładów poniesionych na wybudowanie opisywanych garaży zostali umocowani w ustawie 
do nabycia gruntu w użytkowanie wieczyste, zatem  gmina ma obowiązek zawierana umów z ich następcami 
prawnymi bądź zwrotu poniesionych nakładów w wysokości określonej przez biegłego rzeczoznawcę 
majątkowego.

W związku z powyższym jest uzasadnione przygotowanie projektu niniejszej uchwały.
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