UCHWAŁA nr XX/390/2012
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie: wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Gdyni
przy ul. Krośnieńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z poźn.zm.1 ) oraz w związku z art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz.U z 2010r nr 102 poz. 651z późn.zm 2 ) Rada Miasta Gdyni
uchwala co następuje:

§ 1. WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul.
Krośnieńskiej, oznaczonej na km. 69, obręb Gdynia jako działka nr 488/44 o powierzchni
1.668 m2 o r a z części nieruchomości oznaczonej na km. 76 jako działka nr 763/5 o
powierzchni całkowitej 269 m2, objętych księgą wieczystą KW nr GD1Y/00024645/5 Sądu
Rejonowego w Gdyni, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Do zbycia przewiduje się obszar o pow. ok. 1.860 m2

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska
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