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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/677/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie 
odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia 
odpadów

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami1)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/677/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie odstąpienia 
od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umów dzierżaw na czas nieoznaczony 
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z osobami fizycznymi lub prawnymi 
reprezentujących mieszkańców budynków wydzielonych geodezyjnie po ich obrysie w sposób 
uniemożliwiający posadowienia tam pojemników na odpady, z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do 
selektywnego gromadzenia odpadów.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się, że części nieruchomości, o których mowa w § 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie na 
urządzenie miejsc do gromadzenia odpadów poprzez: ustawienie pojemników, utwardzenie powierzchni 
gruntu, realizację osłon śmietnikowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675,  Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 
1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, 
poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012r poz.908, poz.1256, poz.951, poz.1529, 
poz.1429
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UZASADNIENIE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni zamocowany w nowych regulacjach 
ustawowych związanych z gospodarowaniem odpadami wywołuje ze strony mieszkańców budynków 
całkowicie lub częściowo wydzielonych geodezyjnie po ich obrysie wolę posiadania przypisanych wyłącznie 
im miejsc do składowania odpadów stałych w celu ich selektywnego gromadzenia. Istniejący podział 
geodezyjny tych nieruchomości budynkowych uniemożliwia posadowienia tam pojemników na odpady. 
Zachodzi zatem konieczność udostępnienie części przyległych nieruchomości gminnych dla ustawienia 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, do realizacji osłon śmietnikowych lub do utwardzania 
powierzchni gruntu pod pojemniki. 

W związku z powyższym celowe jest zmiana Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXII/677/13 z dnia 
26 czerwca 2013r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do 
selektywnego gromadzenia odpadów. 

Iwona Kocięcka 

wew.85-05 

MGG.6845.288.2013
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