BIURU }IAUT

,T4IASTA

PRrzvnrur
Bu.j\z Grfuila, al. Mars4tlka Pihulskicgo 5z/54
ul,: * 48 58 tiz6 z6

z6; Jax:

*

4B

58 6zo

9t

98; e.mal, ungd",tnia@)gtlytin.ltl; wwu4dyniaql

sos.0003.47 .2019

Gdynia,

05 .04.2019r

.

Pan Marek Dudzirfiski

Radnv Miasta Gdvni
Dot. interpelacji z dnia 25.03.2019r,

w odpowiedzina

Pana interpelacjg

z dma25.03.2019r. informujg i wyjasniam:

Pltanie:

Co

dolrladnie ma powstat

na dzialce nr 3834, przy ul. tr owickiej 5 1?

Proszg

o podanie, wszelkich informacji, kt6re sq w posiadaniu podleglych Pana i/lub podtegtych
Panu jednostek, dot. zabudowy tego terenu. Proszg o informacjg dot. szacowanej powierzchni
zabudowy, liczby budynk1w, miejsc parkingowych, Iiczby kondygnacji itp.
OdpowiedZ:
Koncepcja zagospodarowania przedmiotowego terenu jest obecnie na etapie realizacji
w zwtqzku z powylszym przedwczesne jest przedstawienie jej dokladnych szczeg6l6w.
CzeSc przedmiotowej nieruchomoSci, nieobjgta umow? dzier?ary planowana jest do
przeznaczenLa przez GminE Miasta Gdyni pod budynek filii biblioteki miejskiej (mediateki)
oraz siedzibg Rady Dzielnicy.
Pozostala czgSd wskazanej wylej nieruchomoSci, zgodnie z zapisami umowy z AmerykariskoPolskim Stowarzyszeniem Oswiatowym, przeztaczona zostanie pod budynek szkolny z
salami dydaktycznymi orazzapleczem socjalnym, atakae na budynek sali gimnastycznej.
Ponadto na przedmiotowym terenie zostan1 zreahzowane ci4gi pieszo-jezdne i parking,
niezbgdne do prawidlowego funkcjonowania obiekt6w o ww. przeznaczeniu.
Pytanie:

Czy obiekt/obiekty, kt6re majq powstat na ww. dzialce bgdq poddane konsultacjom
spolecznym?

Odpowiedz:
Nie planowano przeprowadzenia konsultacji spolecznych we wskazanym zakresie.
Plrtanie:

Komu dokladnie zostala wydzieriawiona dzialka nr 3834 przy ul.tr owickiej 5l
Odpowiedz:

Czg56

ww. dzialki zostala wydzier2awiona

Amerykarisko-Polskiemu Stowarzyszeniu
tr owickiej 41.

OSwiatowemu - Organizacji pozytku publicznego z siedzib4 w Gdyni przy ul.

Pytanie:
Czy dzialki przylegajqce do dzialki nr 3834

zo

s

?

taly r 6wni ez wydzier 2aw ione ?

OdpowiedZ:

Dzialkiprzylegajqce do dzialki nr 3834 nie zostaly wyd zie rzawi o ne.

Pytanie:
Jaka j

t do kl adni e p ow i e r z c hni a wy dzi er 2 aw i o nej dz i atki ?
OdpowiedZ:
Przedmiot dzierZawy obejmuje teren o powierzchnr2439,08 m2.
e

s

P)rtanie:
Czy moZe Pan potwierdzit, ze miesigczny czynsz dzierzawny ww, dziatki bgdzie wynosil 100 zt
miesigcznie? Je1eli nie, to proszg o informacjg dot. miesigcznego czynszu dzierzawnego ww.

dzialki.
Odpowied2:
WysokoSd miesigcznego czynszu dzierlawneso zostata ustalona na kwotg: 100 zl netto. Do
czynszu dohcza siq podatek VAT w v,rys.23Yo.
P)'tanie:
Proszg o uzasadnienie zastosowania preferencyjnych warunk|w dzierzawy ww. dzialki. Jako
preferencyjne nalezy tu rozumiet nizsze ni7 1,33 zl/m' (zgodnie z zalqcznikiem I do
Zarzqdzenia nr 4772/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.06.2016r.)
OdpowiedZ:
W zwiqzku z tym, ze Amerykarisko- Polskie Stowarzyszenie Oswiatowe zamie rza na wlasny
koszt wybudowad nowe obiekty szkolne na gruncie gminnym i tym samymrozszerzyi ofertg
edukacyjn4 na terenie miasta, zasadnym bylo powolanie sig na $ 2 pkt 4 Zarz4dzenta Nr
4772l16YIIlP Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.06.20I&., w sprawie stawek czynszu
dzierZawnego na nieruchomoSciach stanowi4cych wlasnoSi Gminy Miasta Gdyni, gdzie
Prezydent Miasta Gdyni mole w uzasadnionych przypadkach ustali6 indywidualn4 stawkg
czynszu dzierLawnego.

Pltanie:
Czy pratudq jest informacja zawarta w podanym wy2ej materiale prasowym, ze na ,,mocy
porozumienia po pigcioletnim okresie dzierZawy ta czglt nieruchomoSci oddana zostqt ma
szkole w nieodplatne uzytkowanie na 50 lat"7 Jeili tak, to na jakiej podstawie sporzqdzono
takie porozumienie?
Odpowied2:
Amerykansko-Polskie Stowarzyszenie Oswiatowe od 2003 r. prowadzi na nieruchomoSci,
bezpoSrednro przyleglej do przedmiotowej, dzialalnoilC o charakterze oSwiatowym, z ktorej
oferly korzystaj4 mieszkaricy Gdyni. W zwipzku z wejSciem w Zycie w 2017 r. ustawy
reformuj4cej system oSwiaty poprzez m.in. likwidacjg gimnazj6w i zwigkszenie iloSci klas
szkoly podstawowej, dalsze funkcjonowanie szkoly uwarunkowane jest niezbgdnym
powigkszeniem zaplecza technicznego, funkcjonuj4cego ju2 obiektu tj. wybudowaniem,
dodatkowego (nowego) budynku szkolnego wrazz sal4 gimnastycznq.
W tym celu i na mocy nizej wskazanychprzepis6w podpisano porozumienie, w kt6rym czgsi
dzialki nr 3834 oddana zostanie w nieodplatne uzytkowanie na okres 50 lat. AmerykafskoPolskie Stowarzyszenie Oswiatowe stanowi4ce organizacjg po|ytku publicznego, dzialajEc w
mySl przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i
wolontariacie, prowadzi(, bgdzie na przedmiotowym terenie dzialalno(:c spolecznie u|fieczn4
w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 14 przltoczonej ustawy tj. zwi4zanq z naukq,
szkolnictwem wyZszym, edukacj4, oSwiat4 i wychowantem. Zgodnie z tresci4 afi.. 6 ust. 1
ustawy z dnia27 paLdziernrka20lT r. o ltnansowaniu zadah oSwiatowych oraz zgodnie z ust.
2 tegoZ artykulu, organizacje pozytku publiczneg o zwalnia sig z obowiqzku wnoszenia oplat
rocznych ztytilu uzytkowania gruntu jaki z tytulu podatku od nieruchomoSci. Tak wigc ww.

przepisy stosuje sig do wszystkich podmiot6w, kt6re prowadzE dzialalnoSi o charakterze
edukacyjnym.

Taka teL formula gwarantuje, ze gmina pozostanie wlaScicielem przedmiotowej
wplyw i kontrolg nad sposobem wykorzystania

nieruchomoSci majqc jednoczeSnie
nieruchomoSci na cele edukacvine,

Plrtanie:

Dlaczego postanowiono wydzieriawit ww. dzialkg prlnvatnemu podmiotowi zamiast
przeznqczyt na cel publiczny i pozostawi1 do dyspozycji mieszkancdw Gdyni?
OdpgwiedZ:

Wszystkie realizowane na tej nieruchomoSci funkcje bgd4 mialy charakter publiczny.
Funkcjonowanie dotychczasowego obiektu edukacyjnego jest mozliwe w przypadku jego
rozbudowy, co szczeg6lowo wyjaSniono powyzej. Przedmiotowa nieruchomoS6 bgdzie wigc
wykorzystywana na cel publiczny zwi4zany z olwtatq,
Ponadto na pozostalej czq5ci dzialki nr 3834 wybudowana zostanie filia biblioteki miejskiej,
oraz siedziba Rady Dzielnicy, tak wigc bgdzie wykorzystywana przez mieszkaric6w dzielnicy
i miasta Gdynia.
Plrtanie:

jest szacunkowa wartoit rynkowa dzialki nr 3834 przy ul. N,owickiej 51?
Odpowiedz:
Wstgpnie wartoSi nieruchomoSci - dziatki nr 3834 przy nl. tr-owickiej 5l mohna okreSlii w
granicach 700 zllm2 - 800 zllm'. Szczegolow4 wartoSi .uqrznacza rzeczoznawca bior4c pod
uwagQ r52ne uwarunkowania terenu,

Jaka

P).tanie:
W jaki sposdb mieszkancy Gdyni skorzystajq na dzier2awie dzialki nr 3834 przy ul.
5I przez pryn'vatny podmiot?

tr

owickiej

Odpowiedz:
Najwazniejszym aspektem, wspomnianym wczeSniej, jest poszerzenie i zr6lnicowanie oferty
edukacyjnej na terenie Miasta Gdyni.
Ponadto Amerykariskio-Polskie Stowarzyszenie OSwiatowe poinformowilo, 2e bgdzie
r6wniez mozliwoS6 korzystania z sali gimnastycznej, w godzinach popoludniowych, na
potrzeby dzielnicy Maly Kack.
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