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r. Wydzial Gospodarki

NieruchomoSciami i Geodezji informuje, 2e w dniu 10 maja 2017 r. zostal podpisany hst intencyjny
pomiqdzy Gmin4 Miasta Gdyni a Grup4 Inwestycyjn4 Hossa S.A., w kt6ryrn okreslono 31 sierpnia

2018 r. jako ostateczny temin zamia:ry nieruchomo6ci. Dokument ten zawieral r6wnieL warunki
powstania przedszkola na gruncie stanowirlcyn wlasnoSi Hossa S.A. oraz wskazlrval nieruchomoSci
proponowane do zamiany.
Wskazanie ww. teminu dokonania tych czlmnoSci wynikalo z poni2szych uwarunkowaf:

1.

nieruchomo6ci proponowane do zamiany wynagaly szczeg6lowego sprawdzenia ich stan6w
prawnych i ustalenia ewentu alnych roszczeh bylych wta6cicieli,

2.

prawre wszystkie

z

proponowanych

do zamiany nieruchomo6ci wyrnagaly

dokonania

podzial6w geodezyjnych zgodnie z obowi4zuj4cy,rn miejscowyn planem zagospodarowania
przestrzennego, co jest obecnie w trakcie reahzacji,

3.

po zakonczeniu prac geodezyjnych na sesjq Rady Miasta Gdlmi zostanie skierowany proj ekt
uchwaly w sprawie zamiany.

4,

nastQpnie zostanie dokonana wycena nieruchomoSci oraz podjEte Zanqdzenie Prezydenta

dotycz4ce warunk6w zamtany. Zgodnie

prezydent miasta sporz4dza
przeznaczonych do zbycia

i

z

art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami

podaje do publicznej wiadomoSci wykaz nieruchomo6ci

(w tyn r6wnie?

zamiany). Wykaz wyr,viesza siE w siedzibie

urzqdu na okres 21 dni z informacj4 o przystuguj 4clm innym osobom zgodnie

z

art.34

Ustawy o gospodarce nietuchomoSciami pierwszefstwie nabycra.
Zlo2ono36

i

czasochlonnoSi powlszych procedur zakladala, 2e bgdqtoczyly siq r6wnolegle

wraz z budowqi zostanqzakohczone po oddaniu przedszkola do uZytkowania.

Natomiast

w ceiu umo2liwienia

funkcjonowania przedszkola gminnego

stanowiqcym wlasnoSi Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A. zostala w dniu 02.01.2018

na
r,

gruncie

podpisana

umowa najmu, w kt6rej okreSlono szczeg6lowo prawa

i

obowi4Tki naj emcy

i

wynajmui4cego do

czasu dokonania zamiany grunt6w.

Przedmiotem najmu jest nieruchomoSd zabudowana budlrkiem Przedszkola nr 58. Do czasu

dokonania przedmiotowej zamiany nieruchomosci, Gmina ponosi koszty

oplaly z tytulu najmu. Do 31.08.2018 r. oplata
powierzchni wynajmowanego obiektu).
2018

r.

w

w postaci miesiqcznej
wyrosi 14 23g, 52 zt netto (tj. li, 00 zl za 7m2

przlpadku niedokonania zamiany do konca sierpnia

od 01.09.2018 r. stawka czlarszu wzro6nie do 38,50 zlzalm2.

Podstaw4 zawarcia w/w umowy jest Zauqdzenie nt

z

dnia 02.01'.2018

r. w

'7

245ll8NIIlP Prezydenta Miasta Gdyni

sprawie zatwierdzenia tresci umowy najmu zawartej pomiqdzy Grup4

Inwestyclln4 Hossa s.A. a Gmin4 Miasta Gdyni oraz wskazani.a os6b upowaznionych do jej
podpisania.
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