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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16

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.2016.446 z późn. zm1).) oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2016.2147 z późn. zm.2)). uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16 oznaczonej 
jako działka nr 1225 o powierzchni 523 m2,  obręb 19 –Mały Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgę wieczystą nr GD1Y/00117655/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) 1.     Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.2016.1579.
2) 2.  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.2016.2260.
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UZASADNIENIE
Przedmiotem uchwały jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni położona

w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16, oznaczona jako działka nr 1225 o powierzchni 523 m2,
obręb 19 – Mały Kack, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta
nr GD1Y/00117655/7.

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta krzewami i drzewami. Infrastruktura techniczna dostępna w
ulicy Przemyskiej, tj.: sieci wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Obszar, w obrębie którego położona jest nieruchomość, objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 lutego 2005 r. dla części dzielnic Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej
i Łużyckiej w Gdyni. Opisywana nieruchomość w planie miejscowym ujęta jest na karcie terenu 15 MN3
- jako tereny zabudowy jednorodzinnej.

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 niniejszej uchwały jest uzasadniony.

MGN/PNN.6840.162.2011.PS

tel. 85-16
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