
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy 
Dąbrowa, przy ul.Rdestowej w otoczeniu zabudowy usługowej. 
Dojazd do nieruchomości bardzo dobry drogą o nawierzchni 

asfaltowej. Kształt zbliżony do prostokąta, powierzchnia płaska, porośnięta niską zielenią nieurządzoną 
oraz częściowo drzewami. Wycinka drzew i krzewów w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska. Media w 
zasięgu: wodociąg, sieć: elektryczna, kanalizacyjna, gazowa. Przez działkę przebiegają 2 napowietrzne 
sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia- na działce znajdują się 2 słupy kratowe tej sieci.
Teren, w obrębie którego położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. 
Pomianowskiego (plan nr 1908). Nieruchomość znajduje się w strefie 13 P,U - tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.

3 ul. Rdestowa

KW KM Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00011186/5 KOL 14 129/7 4 916 1 470 000 + 23% VAT 147 000 14 700

Budownictwo jednorodzinne Budownictwo wielorodzinne Nieruchomości usługowo-przemysłowe usługi turystyki Nieruchomości usługowe

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
ANNA MAZURKIEWICZ, tel. 58 668 85 15 
e-mail: a.mazurkiewicz@gdynia.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
PIOTR SIWIŃSKI tel. 58 668 85 16 
e-mail: p.siwinski@gdynia,pl

Działka jest zlokalizowana w dzielnicy Pogórze, przy 
ul.Kadmowej 7. Kształt nieruchomości jest regularny – 
zbliżony do kwadratu. Teren płaski, porośnięty niską 

zielenią nieurządzoną. Sieci uzbrojenia terenu są dostępne w ulicy Kadmowej. W odległości ok. 50 m od 
nieruchomości znajdują się napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa jednorodzinna. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ulicą Kadmową – drogą gruntową.
Obszar, w obrębie którego położona jest nieruchomość jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Unruga i Płk.Dąbka, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku (plan nr 0401). 
Zgodnie z zapisami w/w planu działka nr 544 (nr arch. 370) jest położona w strefie 043 MN2 – zabudowa 
jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

5 ul. Kadmowa 7

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00012770/3 23 544 518 16 000 1 600160 000 + 23% VAT 

Poprzednie numery działek: 370, karta mapy: PG 7

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
KATARZYNA SZMAŃDA, 58 668 89 38 
e-mail: k.szmanda@gdynia,pl

Przetarg odbędzie się                                                                                                             o godz. 10.00, w sali 105 na 

I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO 

BANK POLSKI S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 22 stycznia 2018 roku. 

Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest 

równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego 

akceptacją. Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.  

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 

z późn. zm.): Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator 

przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu. W  związku z nowym podziałem 

jednostki ewidencyjnej m. Gdynia na 22 obręby ewidencyjne dostosowane do granic 22 dzielnic, 

numery działek ewidencyjnych ulegają zmianie. W tabelach podane są nowe numery działek, 

poprzednie numery działek znajdują się  pod tabelą. 

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 

39 lub 58 668 89 40 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
GRZEGORZ MURAWSKI, tel. 58 668 89 40 
e-mail: g.murawski@gdynia.pl

26 stycznia 2018 roku

UWAGA: W wyniku wznowienia granic, ustalono, że ogrodzenie działki nr 480 (nr arch. 531/2) wzniesione 
jest na części sąsiedniej działki nr 481 (nr arch. 531/1) stanowiącej własność osoby fizycznej. Kwestia 
ewentualnego przestawienia ogrodzenia zgodnie z granicą działki w uzgodnieniu z właścicielem działki 
sąsiedniej

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na 
terenie dzielnicy Pogórze przy ul. Platynowej 8A.  
W sąsiedztwie zabudowa  mieszkaniowa jedno-

rodzinna. Kształt działki jest nieregularny, lecz foremny. Ukształtowanie pionowe korzystne – teren płaski, 
z występującymi drzewami owocowymi i krzewami. Ogrodzona częściowo siatką na słupkach, częściowo 
ogrodzeniem z prefabrykatów. Działka jest zabudowana. Zabudowę stanowią trzy budynki: mieszkalny, 
gospodarczy oraz szopa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka 
znajduje się w obszarze dostępności mediów (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna oraz 
gazowa).
Działka położona na obszarze, dla którego istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. Unruga i Płk. S. Dąbka (nr planu 0401) Zgodnie 
z zapisami planudziałka położona jest na terenie 008 MN1, tj. zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

2 ul. Platynowa 8A

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)
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min. (zł)

23 480 895 322 000 32 200 3 220GD1Y/00012770/3

Poprzednie numery działek: 531/2, karta mapy: PG 8 GD1Y/00047971/6 23 1843 652 20 000 2 000200 000 + 23% VAT 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, 
położona w dzielnicy Pogórze przy ul. Żeliwnej 38A. 
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Część zachodnia 

działki przechodzi w skarpę – różnica poziomów ok. 6m. Teren, również wznosi się od strony południowej w 
kierunku północnym - różnica poziomów ok. 8m. Działka częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Wycinka 
drzewostanu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Infrastruktura techniczna znajduje się w drodze, tj. ulicy 
Żeliwnej, min. sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej. Bezpośredni dojazd do 
nieruchomości ulicą Żeliwną, drogą o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i wielorodzinna. 
Obszar w obrębie, którego położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego nr 0401. Przeznaczenie terenu opisane jest w karcie terenu 056 MN2 – 
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.

8 ul. Żeliwna 38 A
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Poprzednie numery działek: 923/9, karta mapy: PG 13

Nieruchomość jest zlokalizowana w dzielnicy 
Obłuże przy ul. Krawieckiej 14-16.   Kształt 
nieruchomości jest dość regularny. Działki 

porośnięte krzewami i drzewami, ogrodzone. Nieruchomość położona w zasięgu podstawowych sieci 
infrastruktury technicznej, zabudowa jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w złym stanie 
technicznym zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Na działce nr 1970 przy granicy z sąsiednią 
działką nr 1969 znajduje się słup napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nie wykazany 
na mapie zasadniczej.  Sąsiedztwo stanowią domy mieszkalne jednorodzinne oraz niska zabudowa 
wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości od ul. Krawieckiej – jezdnią o nawierzchni asfaltowej. 
Ewentualna wycinka drzew i krzewów w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. 
Obszar, w obrębie którego jest położona przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego 
uchwalonym uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXVII/783/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. (plan nr 0302). 
Zgodnie z zapisami w/w planu działki będące przedmiotem niniejszego zarządzenia są położone w strefie 
oznaczonej jako 04MN3 - zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne.

6 ul. Krawiecka 14-16
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GD1Y/00023858/4 20
1970  
1971 882 404 400 40 440 4 050

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na 
terenie zurbanizowanym w dzielnicy Dąbrowa przy ul. 
Skrzypowej 32.

Nieruchomość jest niezabudowana. Kształt nieruchomości jest regularny – zbliżony do prostokąta. 
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zadrzewione. Nad działką 
przebiega napowietrzna linia energetyczna (słup na działce). Dojazd do nieruchomości od ul. Skrzypowej.
Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa
w Gdyni, rejon ul. Miętowej i rzeki Kaczej, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdyni 
nr XII/294/07z 26.09.2007r. Zgodnie z zapisami planu działka położona jest w strefie 11MN2 – zabudowa 
jednorodzinna wolnostojąca oraz bliźniacza.

1 ul. Skrzypowa 32

KW OBRĘB Nr działki
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Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)
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GD1Y/00014062/1 14 1205 869 393 000 + 23% VAT 39 300 3 930

Poprzednie numery działek: 718/13, karta mapy: WK 38

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest 
w dzielnicy Wielki Kack, przy ul. Źródło Marii w otoczeniu 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Dostęp do drogi publicznej – pośredni poprzez urządzoną płytami 
betonowymi drogę wewnętrzną stanowiącą własność gminy. Kształt zbliżony do prostokąta, powierzchnia 
płaska, porośnięta niską zielenią nieurządzoną. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunt rolny (ŁIV), 
inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. 
Uzbrojenie w media w przyległej ulicy: wodociąg, sieć: elektryczna, kanalizacyjna oraz gazowa.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki 
Kack ( nr planu 1701).  Zgodnie z ustaleniami powyższego planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się 
w strefie  oznaczonej symbolem B4 MJ, UK – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi 
nieuciążliwe komercyjne.

 
 

3 ul. Źródło Marii

KW Nr działki

Pow.
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Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)
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(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00104735/8 27 1446 553 337 000 + 23% VAT 33 700 3 370

Poprzednie numery działek: 2, karta mapy: WK 13

OBRĘB

Nieruchomości niezabudowane w dzielnicy Oksywie, 
przy ul. Miegonia  płaskie, nieuzbrojone, o regularnym, 

zwartym kształcie. Sąsiedztwo bliższe i dalsze stanowią inne działki budowlane, zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, obiekty szkolne, zabudowania straży pożarnej a dalej, teren cmentarza wojskowego 
i morze. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Dickmana lub od ul. Muchowskiego drogą o nawierzchni 
z płyt betonowych i drogą gruntową. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – symbol 09 MN1 – zabudowa jednorodzinna 
wolnostojąca. Nieruchomość położona jest w granicach obszaru Oksywia zdegradowanego 
i przeznaczonego do rewitalizacji.

4 ul. Miegonia 10

każda z powyższych nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie
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21
1897

1898

652

785

268 000 + 23% VAT

323 000 + 23% VAT

26 800

32 300

2 680

3 230
GD1Y/00009042/7

D

E

Nieruchomość jest zlokalizowana w dzielnicy Mały 
Kack przy ul. Częstochowskiej 42. Kształt 
nieruchomości jest regularny. Działka porośnięta 

nielicznymi krzewami i drzewami, częściowo ogrodzona. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość 
położona w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo stanowią domy mieszkalne 
jednorodzinne oraz tereny niezabudowane.  Dojazd do nieruchomości od ul. Częstochowskiej. Część działki o 
powierzchni ok. 6 m2 jest zajęta przez fragment budynku mieszkalnego posadowionego na działce sąsiedniej 
oznaczonej numerem 289. Korzystanie z w/w części działki nr 290 zostało uregulowane poprzez ustanowienie 
odpłatnej służebności (akt notarialny Rep. A Nr 4983 na rok 2015 z dnia 11.06.2015 r.) Ewentualna wycinka 
drzew w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Obszar, w obrębie którego jest położona przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. W dniu 04.06.2014 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 
RAA.6730.132.2014.ES-906/42 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z infrastrukturą.

7 ul. Częstochowska 42

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00023784/4 19 290 351 231 000 + 23 % VAT 23 100 2 310

Uwaga: w dziale III księgi wieczystej GD1Y/00023784/4 wpisane są ostrzeżenia obciążające cała księgę 
w tym jedno dotyczy działki oferowanej na sprzedaż.. Wpisano w nim odpłatną nieograniczoną w czasie 
służebność polegającą na prawie korzystania z gruntu zajętego częścią budynku posadowionego na 
sąsiedniej działce, przekraczającego granicę działki na sprzedaż. Opisane uprawnienie posiadają 
właściciele zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00007343/3 działki nr 289 (poprzedni nr 295/232). 

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Cisowa przy 
ul. Żwirowej 43, zabudowana budynkiem w złym 
stanie technicznym przeznaczony do rozbiórki. 

Działka ma kształt prostokąta, teren płaski. Infrastruktura techniczna dostępna na działce: wodociągowa 
i telekomunikacyjna oraz w ulicy Żwirowej: elektroenergetyczna, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości ulicą Żwirową – 
drogą z kostki betonowej. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Gmina dysponuje trzema decyzjami o warunkach zabudowy: 1) Nr RAA.6730.203.2012.JWK-0625/43 z dn. 
29.11.2012 r. na budowę budynku jednorodzinnego, 2) Nr RAA.6730.153.2017.JWK-625/43 z dnia 
17.08.2017r. na budowę budynku wielorodzinnego, 3) Nr RAA.6730.161.2017.JWK-625/43 
z dnia 17.08.2017r. na budowę budynku wielorodzinnego z usługami. Decyzje mogą zostać przepisane na 
przyszłego nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu.

Uwaga: 
Wpisane w dziale III księgi wieczystej GD1Y/00017303/4 ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej 
z rzeczywistym stanem prawnym oraz wpis dot. nieodpłatnych służebności gruntowych polegających na 
prawie przechodu i przejazdu, faktycznie nie dotyczą oferowanej do sprzedaży działki. 

9 ul. Żwirowa 43

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00017303/4 12 1398 690 28 100 2 810281 000  

Poprzednie numery działek: 12, karta mapy: GD 13

Czy wiesz, że MdM dotyczy także budowy domu jednorodzinnego? 
Sprawdź szczegóły na www.investgdynia.pl w zakładce MdM.
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