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

Nieruchomość jest zlokalizowana w dzielnicy Chylonia przy 
ul. Chylońskiej 138.  Kształt nieruchomości jest regularny. 
Działka porośnięta nielicznymi krzewami i drzewami, 

nieogrodzona. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość położona w zasięgu podstawowych sieci 
infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo stanowią domy mieszkalne jednorodzinne, tereny niezabudowane, 
a także tereny kolejowe znajdujące się w odległości ok. 70 m od granicy działki.  Dojazd do nieruchomości 
od ul. Ustronie. Ewentualna wycinka drzew w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Obszar, w obrębie którego jest położona przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła 
integracyjnego Gdynia Chylonia, uchwalonym uchwałą nr XXII/528/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 
czerwca 2016 r. Zgodnie za zapisami w/w planu nieruchomość jest położona w strefie 02 U/MN2, MW1 – 
zabudowa usługowa/zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w 
budynkach zawierających do 6 mieszkań.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
ANNA MAZURKIEWICZ, tel. 58 668 85 15 
e-mail: a.mazurkiewicz@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 
P O L S K I  S . A .  w  G d y n i  n r  5 3 1 4 4 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 7  w  t e r m i n i e  d o  
19 marca 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 poz. 
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

23 marca 2018 roku

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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

Poprzednie numery działek: 100, karta mapy: WK 37

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenie 
zurbanizowanym dzielnicy Dąbrowa, w pasie terenu pomiędzy 
ulicami Rumiankową Łopianową i Pokrzywową. Jest ona 

niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona i zadrzewiona. Kształt nieruchomości 
nieregularny, teren o konfiguracji zróżnicowanej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Działka położona jest w strefie 
dostępności do podstawowych sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, 
kanalizacyjna). Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Pokrzywowej, poprzez sąsiednie działki nr 462 
i 478, na których ustanowiona została służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu. 
Ewentualna wycinka drzew w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Nieruchomość 
sklasyfikowana jako grunt rolny (RVI) – inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej na 
wyłączenie z produkcji rolnej.
Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej. Zgodnie z zapisami planu przedmiotowa działka 
znajduje się w strefie oznaczonej jako 05 MN1 – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00014062/1 14 466 2324 839 000 + 23% VAT 83 900  8 390

7 ul. Łopianowa

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. Nieruchomość sklasyfikowana jako grunt 
rolny (RV, ŁV) - inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów 
z produkcji  rolnej. 

1 ul. Rdestowa

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00011186/5 14 1049 4 916 1 300 000 + 23% VAT 130 000 13 000

Uwaga: W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności księgi wieczystej z nr 11186 ze
stanem prawnym. Ostrzeżenie to obciąża całą nieruchomość. Nie dotyczy sprzedawanej działki, jednakże przy 
sprzedaży nieruchomości mogą zostać przepisane do nowej księgi wieczystej.

Gdy inwestujesz - Gdynia

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

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00029321/3 10 307 1416 672 000+ 23% VAT 67 200  6 720

Nieruchomość jest zlokalizowana w dzielnicy Chylonia przy 
ul. Ustronie. Kształt nieruchomości jest dość regularny. Działka 
porośnięta nielicznymi krzewami i drzewami, nieogrodzona. 

Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość położona w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury 
technicznej. Sąsiedztwo stanowią domy mieszkalne jednorodzinne, tereny niezabudowane, a także tereny 
kolejowe znajdujące się w odległości ok. 20 m od granicy działki.  Dojazd do nieruchomości od ul. Ustronie. 
Ewentualna wycinka drzew w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Obszar, w obrębie którego jest położona przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła 
integracyjnego Gdynia Chylonia, uchwalonym uchwałą nr XXII/528/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 
22 czerwca 2016 r. Zgodnie za zapisami w/w planu nieruchomość jest położona w strefie 01 MN2, MW1, U – 
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa wielorodzinna w budynkach 
zawierających do 6 mieszkań, zabudowa usługowa.

8 ul. Chylońska 138

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00029321/3 10 305 1751 818 000+ 23% VAT 81 800  8 180

9 ul. Ustronie

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

Nieruchomość położona w Gdyni ul.Komandorska 55 
w obrębie 15 Grabówek, niezabudowana, płaska 
o nieregularnym kształcie, zlokalizowana u zbiegu ulic 

Komandorskiej i Dembińskiego sąsiaduje z terenem Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zabudowanym 
trafostacją energetyczną niskiego średniego napięcia. Media dostępne w przyległych ulicach.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego nr 0806 oznaczonym symbolem - 053 MN2 – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub 
bliźniacza, w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług.

4 ul. Komandorska 55

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00024361/0 15 366, 367, 368 889 450 000 + 23 % VAT 45 000 4 500

UWAGA! Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowi na 
niej nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 
działek nr 374 i 375 obręb 15 Grabówek - w celu zachowania dotychczasowej możliwości komunikacji. Przebieg 
niezbędnej służebności przedstawia mapa dołączona do oferty nieruchomości na stronie www.investgdynia.pl

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Redłowo. 
Posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest 
niezabudowana, niezagospodarowana oraz częściowo 

ogrodzona. Teren o spadku w kierunku południowo-zachodnim,porośnięty drzewami wieloletnimi i krzewami. 
Wycinkę drzewostanu należy uzgodnić z Wydziałem Środowiska. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca, wielorodzinna oraz tereny zielone.
Dostęp do drogi publicznej od ul. Redłowskiej. Nieruchomość położona jest w strefie dostępności do 
podstawowych sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa i 
telekomunikacyjna) – w drodze. W południowo-zachodniej części działki znajduje się słup elektroenergetyczny 
niskiego napięcia.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla nieruchomości zostały wydane 2 decyzje o warunkach zabudowy:
1) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem usytuowanym 
 na granicy z działką sąsiednią
2)  dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (do 4 mieszkań) 
 z infrastrukturą techniczną.

3 ul. Redłowska 28A

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00107757/9 25 479 726 1 000 000 + 23 % VAT 100 000 10 000

NOWOŚĆ

NOWA CENA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nieruchomości położone są w dzielnicy Wzgórze Św. 
Maksymiliana. Mają regularny kształt zbliżony do 
prostokąta, są niezabudowane, niezagospodarowane 

oraz częściowo ogrodzone. Porośnięte drzewami i krzewami. Wycinkę drzewostanu należy uzgodnić z 
Wydziałem Środowiska. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Teren 
działki nr 1435/3 ze spadkiem w kierunku południowo wschodnim (skarpa). W planie miejscowym teren został 
oznaczony jako potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych. Dojazd do działek nieutwardzoną drogą 
gruntową –oznaczoną w planie miejscowym jako 53KD-X.  Nieruchomość położona jest w strefie dostępności 
do sieci elektroenergetycznej oraz gazowej (w przyległej drodze). Teren objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic 
Wyspiańskiego i Ejsmonda (plan nr 1302). Nieruchomości znajdują się w liniach rozgraniczających strefy 
planistycznej oznaczonej symbolem nr 21MN1- zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.

2 ul. Paderewskiego 3-5

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w dzielnicy Cisowa 
przy ul. Hutniczej 63. Nieruchomość jest niezabudowana 
i zlokalizowana w pasie terenu pomiędzy ulicą Hutniczą a torami 

kolejowymi, w niewielkiej odległości od granicy z Gminą Rumia. Działka posiada kształt nieregularny, 
teren o konfiguracji płaskiej, o wysokim poziomie wód gruntowych, porośnięta drzewami i krzakami. 
Poprzez teren przebiegają rowy odwadniające. Sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, ogródki 
działkowe, w nieco dalszej odległości obiekty o funkcji handlowo – usługowej oraz przemysłowej. 
Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dojazd do nieruchomości należy projektować z ulicy Hutniczej w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni. 
Działka w Ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako użytek: ŁIV, ŁVI – inwestor jest 
zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miasta Gdyni 
dysponuje ostateczną decyzją o warunkach zabudowy Nr RAA–I–525/7331/29/07/504/dz.110/4/MZ 
z dnia 26 czerwca 2007 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo – biurowego 
z infrastrukturą techniczną.

5 ul. Hutnicza 63

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00017301/0 12 207 11 631 2 500 000 + 23% VAT 250 000 25 000

Uwaga: w dziale III księgi wieczystej GD1Y/00017301/0 zostało wpisane ostrzeżenie o niezgodności 
stanu prawnego ujawnionego w księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz ograniczone 
prawo rzeczowe dot. służebności gruntowej – drogi koniecznej. Powyższe wpisy nie dotyczą działki 
będącej przedmiotem sprzedaży. Przedmiotowe ograniczenia mogą zostać przepisane do nowo 
zakładanej księgi wieczystej przez nabywcę nieruchomości.  

Nieruchomość jest niezabudowana i znajduje 
się w Gdyni w dzielnicy Oksywie, pasie 
pomiędzy ulicami Bosmańską i Alzacką. 

Działka jest porośnięta nie urządzoną zielenią, tj. drzewami i krzewami. Ewentualną wycinkę drzew 
i krzewów należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Działka 
posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu, znajduje się na niedużym 
wzniesieniu wznoszącym się od strony ul. Bosmańskiej. Na terenie działki znajdują się fragmenty 
metalowego ogrodzenia. Infrastruktura techniczna dostępna jest w obrębie ulicy Bosmańskiej i Alzackiej, 
tj. sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 
W części północnej i przez środek działki przebiega sieć wodociągowa. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowa. Dojazd do nieruchomości od ulicy Alzackiej, 
drogą o nawierzchni betonowej.Działka w Ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako użytek: 
„PsVI” o pow. 1014 m2 i „dr” o pow. 577 m2 – inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej 
na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – „PsVI”.
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W celu określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania przedmiotowej działki, inwestor powinien 
złożyć wniosek o warunki zabudowy w Wydziale Architektoniczno –Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni. 

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00003446/7 21 1318/1 1591 930 000 + 23% VAT 93 000  9 300

6 ul. Bosmańska - Alzacka

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

1435/1 596 1 270 000 +23% VAT 

każda z powyższych nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie.         

A

GD1Y/00004196/6 30 1435/2 581 1 240 000 +23% VAT B

C 1435/3 668 1 300 000 +23% VAT 
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