UCHWAŁA NR XLV/1309/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 9, art. 6 ust.1 i art. 12 pkt 8 lit. "h" w związku z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.
zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.2)). RADA MIASTA GDYNI uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Miasta Gdyni porozumienia partnerskiego
z powiatami i miastami na prawach powiatu województwa na rzecz objęcia ewidencją, gruntów pod morskimi
wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie jej podziału i przypisanie poszczególnym gminom.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

2) zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz 62, poz. 1000
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UZASADNIENIE
W rozumieniu art.7d pkt.1 lit."a„ ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 z poźn. zm.) do zadań starosty należy w szczsególności prowadzenie
ewidencji gruntów i budynków.
W dniu 16 lipca 2018 roku odbyło sie spotkanie Starostów i Prezydentów Miast (Starosta Pucki,
Starosta Nowodworski, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Gdańska)
zorganizowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wspóldziałania na rzecz objęcia
ewidencją, gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału
i
przypisanie poszczególnym gminom.
W ramach ww. spotkania wyłoniono koordynatora działań w zakresie dostosowania granic obrębów
ewidencyjnych do linii podstawowej morza terytorialnego. Do pełnienia funkcji Lidera
- Partnera
Wiodącego został wybrany Starosta Pucki, który będzie koordynował i reprezentował powiaty w realizacji
zadania przed Urzędem Morskim w Gdyni, Pomorskim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego
i
Kartograficznego oraz Urzędem Statystycznym.
Zawarcie porozumienia z powiatami województwa pomorskiego pozwoli na realizację zadań nałożonych
na powiatową służbę geodezyjną w zakresie utrzymania aktualności danych zgromadzonych w bazie ewidencji
gruntów i budynków
PN.031.1.2018.IM
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