
PREZYDENT   MIASTA   GDYNI 
 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzier żawę na czas 
oznaczony  od dnia 1 czerwca do 28 wrze śnia w latach 2017, 2018, 2019 

nieruchomo ść stanowi ącą własno ść Gminy Miasta Gdyni  poło żoną w Gdyni 
przy Alei Jana Pawła II. 

 
 
Wydzierżawiający jest właścicielem nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 
3018 obręb 26 (Śródmieście) o powierzchni 858m²,  zapisanej w księdze wieczystej  
Sądu Rejonowego w Gdyni  KW GD1Y/00028572/0. Nieruchomość jest 
niezabudowana. 
 
Przedmiot dzierżawy przeznacza się  na urządzenie i prowadzenie w strefach A,B,C 
działalności gastronomicznej, a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów 
cukierniczych (lody, kawa, inne). Dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów 
alkoholowych. Wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem. 
Urządzenie i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych (plac 
zabaw) - zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny. 

Dla  przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego NR 1105 Uchwała Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 
25.11.2009 roku  dopuszczający dla tej lokalizacji obiekty tymczasowe 
z działalnością usługowo-gastronomiczną. 

 

Część jawna przetargu odb ędzie si ę 15 lutego 2017 roku o  godz.11.00 w Sali 
101 na I pi ętrze Urz ędu Miasta Gdyni ( w budynku przy Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54). 

 

Wadium w wysoko ści 30 000.-zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)  płatne 
przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 
0000 0040 1037 w terminie do 13 lutego 2017 roku . Za dochowany termin zapłaty 
uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego 

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi  i ich akceptacją. 

Oferty przetargowe nale ży składa ć w pokoju nr 426 na IV pi ętrze  Urz ędu Miasta 
Gdyni w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54  w  terminie  do 14 lutego 
2017 roku do godziny 15.00. 

Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie 
przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w 
Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426  na IV piętrze Urzędu Miasta 
Gdyni. 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod  numerem telefonu 
(58) 668-81-49 oraz na stronie Urzędu  www.investgdynia.pl.  

 


