Uchwała Nr XXII/460/12
Rady Miasta Gdyni
z 29 sierpnia 2012 roku
zmieniająca uchwałę - w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie części
niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta
Gdyni, połoŜonych przy ul.Marynarskiej1
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn.zm.2) oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
3
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn.zm. ) RADA
MIASTA GDYNI uchwala co następuje

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Gdyni nr IV/65/07 z dnia 24 stycznia 2007 w sprawie
wyraŜenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul.Marynarskiej w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego, § 1 otrzymuje brzmienie:
„WyraŜa się zgodę na zbycie nieruchomości połoŜonych przy ul.Marynarskiej, opisanych
na karcie mapy NR 43 obręb Gdynia jako:
1. działka nr 12 o powierzchni 670 m2 – objęta księgą wieczystą KW 14847,
2. działka nr 13 o powierzchni 671 m2 – objęta księgą wieczystą KW 24351
3. działka nr 95/11 o powierzchni 376 m2 – objęta księgą wieczystą KW 24843
4. działka nr 126/9 o powierzchni 2420 m2 – objęta księgą wieczystą
GD1Y/00024364/1, Sądu Rejonowego w Gdyni.
Powierzchnia łączna nieruchomości przewidzianej do zbycia wynosi 4137 m2.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski
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