UCHWAŁA NR XX/396/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜytkowania wieczystego
działki nr 424/7 połoŜonej przy ul. Raduńskiej 23d
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami1)) oraz
art. 236 §2 Kodeksu cywilnego2 uchwala się, co następuje:
§ 1. WyraŜa się zgodę na przedłuŜenie okresu uŜytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonego przy ul. Raduńskiej 23d,
opisanego na k.m. 20 obręb Gdynia jako działka nr 424/7 o powierzchni 116m2, dla
której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr GD1Y/00009170/3.
§ 2. PrzedłuŜenie okresu uŜytkowania wieczystego gruntu opisanego w § 1
następuje do dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) lat, licząc od daty zawarcia umowy
ustanowienia prawa uŜytkowania wieczystego, na rzecz aktualnego uŜytkownika
wieczystego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

1)

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 153
poz. 1271, nr 214 poz.1806; z 2003r. nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568; z 2004r. nr 102 poz.1055, nr 116 poz. 1203; z 2005r.
nr 172 poz.1441, nr 175 poz.1457; z 2006r. nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337; z 2007 r. nr 48 poz.327, nr 138 poz.974, nr 173
poz.1218; z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142,
nr 28 poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; z 2011r. nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887,
nr 217 poz. 1281

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny tekst jednolity (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.)

