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Pawel Stolarczyk

Biuro Rady Miasta Gdyni
Dotyczyz interpelacji w sprawie trudno6ci dot. nabycia na wlasnoS6 lokali
Gminy przez najemc6w w budynka ptzy ul. Janka WiSniewskiego
1

Odnosz4c sig do pytan zawartych w Panskim piSmie z dnia 16 lutego 2016 r. Wydzial
Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji wyjaSnia co nastgpuje:

1. z jakich przAczAn

7,u7D budgnek Zarzqdzeniem Prezgdenta Miasta Gdgni
9BO2/O9/V/M zostaN wgNqczong z komunalnego zasobu mieszkaniowego
przeznaczonego do sprzedaLg i czg uskazane zarzqdzenie nadal uniemo2liwia

Nr

wAkup lokali?

2. Jakie przAczAnA sq przeszkodq w realizacji procedury

wAkupu loknli?

WyiaSnienie Ad 1 i 2: Budynek przy uL Janka WiSniewskiego zostal wyL4czony
ze sprzedairy Zarz4dzeniern Prezydenta Miasta Gd5mi nr 98O2lO9lVlM z dnia
10 marca 2OO9 roku, ktore zlr:rienia Zarz4dzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Nr 16889/06lIV lM z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia zasad struktury
i wielkoSci wyL4czei ze sprzedairy lokali mieszkalnych i budynkow mieszkalnych
stanowi4cych mieszkaniowy zasob Gminy
Podstaw4 powy|szego Zarz4dzenia jest art. 25. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomoSciami, ktory stanowi, 2e Gminngm zasobem
nieruchomoSci gospodanle ut6jt, burmistrz albo prezgdent Miasta..
Zarz4dzenie L6889 /06lIV lM okreSla kryteria i zawtera wykaz budynkow
mieszkalnych oraz lokali wyL4czonych ze sprzedairy.
Zgodnie z tyrni kryteriami, wyl4czeniu ze sprzedairy podlegaj4, migdzy innymi:
lokale mieszkalne i budgnki mieszkalne przeznd.czone do rozbiorki lub znajdujqce
sie u) ztgm stanie techniczngm, kt6rych remont ze wzglgd6w ekonomiczngch
j e st nieoptacalng (. . ) or az u g tqczone z inny ch przA czA n.
Na podstawie S 2 tegol Zatz4dzenia, ktory stanowi 2e: o zutigkszeniu
Iub zmniejszeniu iloici oraz stntkturze lokali i budgnk6u mieszkalngch podlegajqcgch
.

L

ugNqczeniu decgduje Prezgdent Miasta Gdgni, ut dniu 7O marca 2OOg roku tagd.ano
zarz4dzerrie 9BO2/09lVlM, ktore powigksza liste lokali, rniqdzy innymi o budynek
nr przy uL WiSniewskiego.
W uzasadnieniu powyzszego Zarz4dzenia podaje sig planowany w 2OO9 roku remont
budynku w zakresie prac dociepleniowych, remontow kapitalnych dachow, izolacji
Scian fundamentowych.
Wg informacji Wydzialu Bud5mkow do 2015 roku prowadzone byly remonty
obejmuj4ce: roboty dekarsko-blacharskie, remont instalacji elektrycznej, dociepleniL
Scian zewngtrzrrych, wymiang stolarki budowlanej, remont kominow, remont
chodnika oraz ptace malarskie klatki schodowej.

3. jakie u.nrunki muszq zaistniel, abg mo2liute stato sig przeprou.tad.zenie procedury
nabycia lokali od Gming przez zainteresouangch najemc6w?

Maj4c rta uwadze koniecznoSi utrzymania odpowiedniego zasobu mieszkaniowego
dla potrzeb mieszkancow, na posiedzeniu Kolegiurn Prezydenta w dniu 26 stycznia
2016 roku, ustalono, 2e nie beda zbywane lokale w budynkach, w ktorych
dotychczas nie prow adzono sprzedairy
.

4. jaki bgt stan prau)nA budgnku do 2009 roku?
WviaSnienie: Bud5mek nr
przy uI WiSniewskiego zostal nabyty przez Gmine
Miasta Gdyni od Przedsigbiorstwa Automatyki i Telekomunikacji sp. z o.o.
w Gdyni, na podstawie umowy przeniesienia wlasnoilci zawartej w dniu 24 kwietnia
1998 roku.

5.

czg Gmina zutracala sig do Wojetuodg Pomorskiego lub Urzgdu Morskiego Gdgnia
celem uzgskania dokumentacji dot. tnuatej adaptacji tuu budgnku?

WvjaSnienie: Wg informacji Wydzialu Bud5mkow, ktory zgodnie z g 52 regulaminu
otganizacylnego Urzgdu odpowiada za sprawy ntiryane z eksploatacja i remontami
budynkow komunalnych mieszkalnych i niemieszkaTnych, nie wystgpowano
do innych organow w sprawie uzyskania dokumentacji dot. trwalej adaptacji
budynku.
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