
Uchwała Nr XXIX/479/96 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 18 grudnia 1996 roku 
 

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXII/345/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 

kwietnia 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udzia-

łów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komuni-

kacji Miejskiej prawem własności gruntów i budynków oraz zgody 

na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i „g” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. Nr 89/96, 

poz. 401), art. 5 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości 

(tekst jednolity: Dz.U.Nr 30/91, poz. 127; zmiany: Dz.U.Nr 103/91, poz. 446; Dz.U.Nr 107/91, poz. 464; 

Dz.U.Nr 47/93, poz. 212; Dz.U.Nr 131/93, poz. 629; Dz.U.Nr 27/94, poz. 96; Dz.U.Nr 31/94, poz. 118; 

Dz.U.Nr 84/94, poz. 384; Dz.U.Nr 85/94, poz. 388; Dz. U. Nr 89/94, poz. 415; Dz.U.Nr 89/95, poz. 486; Dz. U. 

Nr 5/96, poz. 33), oraz art. 285 § 1 Kodeksu Cywilnego, Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się treść Uchwały Nr XXII/345/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 1996 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji 

Miejskiej prawem własności gruntów i budynków oraz zgody na obciążenie nieruchomości 

służebnością gruntową w następujący sposób: 

1. w § 2 ust. 1 w miejsce określenia „na rzecz PNTKM sp. z o.o. będącego podmiotem prawa 

własności” wpisuje się określenie: „na rzecz każdoczesnego właściciela”, 

2. w § 2 ust. 2 w miejsce określenia „na rzecz PNTKM sp. z o.o. będącego podmiotem prawa 

własności” wpisuje się określenie „na rzecz każdoczesnego właściciela”. 

 

§ 2 

 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Miasta Gdyni do wykonania wszystkich przewidzianych 

prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do uszczegółowienia 

treści służebności gruntowych. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

Wojciech Szczurek   


