
UCHWAŁA NR XII/237/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej działkę nr 476/19 o pow. 2066 m2, działkę 
nr 345/18 o pow. 2446 m2, działkę nr 494/18 o pow. 432 m2 ozn. na km 17 obręb Gdynia zapisane w księdze 
wieczystej KW GD1Y/00032331/0 jako własność Gminy Miasta Gdyni oraz działkę nr 492/19 o pow. 193 m2 

ozn. na km 17 obręb Gdynia zapisaną w księdze wieczystej KW GD1Y/00032324/8 jako własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą działkę nr 36/4 o pow. 3649 m2 ozn. na km 44 obręb Wiczlino 
zapisaną w księdze wieczystej KW GD1Y/00054202/7 jako własność Skarbu Państwa.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/389/2012 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej 
na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ul. Bosmańskiej.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/809/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVII/1013/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
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