
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
na terenie zurbanizowanym, w dzielnicy 
C h y l o n i a  w  o t o c z e n i u  t e r e n ó w  

przemysłowych. Działka ma nieregularny kształt, jest niezabudowana i niezagospodarowana porośnięta 
niską zielenią nieurządzoną oraz częściowo utwardzona płytami betonowymi. Teren płaski, ogrodzony. 
Ogrodzenie działki nie biegnie wzdłuż jej granic. W zasięgu nieruchomości infrastruktura techniczna: sieć 
wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,sieć gazowa,sieć telekomunikacyjna. W ewidencji gruntów 
i budynków działka nr 571/10 oznaczona jako użytki rolne (ŁIV,RVI) działka nr 573/11 oznaczona jako 
użytek rolny (RVI). Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzyskać decyzję 
o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Dostęp do drogi publicznej-poprzez drogę wewnętrzną 
ul. Krzywoustego.
Brak planu miejscowego. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy: zabudowa 
usługowa (budowa budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną)

9 ul. Hutnicza - Krzywoustego

KW KM Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00017305/8 GD 23 571/10
573/11

833 
1955

1 260 000 + 23% VAT 126 000 12 600

Poprzednie numery działek: 531/7, 543/5, 531/4

NOWA CENA

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
ANDRZEJ TOMASZEWSKI tel. 58 668 89 48
e-mail: a.tomaszewski@gdynia.pl

Nieruchomość stanowiąca wlasność Skarbu Państwa 
przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 

1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, łącznie z nieruchomościami okalającymi stanowiącymi własność 
Gminy Miasta Gdyni. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej Spokojnej i Sopockiej – przedmiotowa działka znajduje się w 
strefie planistycznej – 01 MN1, MW 1 – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca, zabudowa wielorodzinna – 
budynki zawierające do 4 lub 6 mieszkań.
Nieruchomość niezabudowana, w kształcie trójkąta.

8 ul.  Wzgórze Bernadowo II

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

19 5 400 + 23 % VAT   540 54

Jednocześnie informuje, że pierwszeństwo w nabyciu, w/w nieruchomości, przysługuje osobie, która 
spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami 
 lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni, licząc od 
 dnia wywieszenia wykazu,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej  
 nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie 
 przed upływem terminu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
ANDRZEJ TOMASZEWSKI tel. 58 668 89 48
e-mail: a.tomaszewski@gdynia.pl

Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w dzielnicy 
Dąbrowa przy ul. Miętowej w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni publicznej. 

Kształt działek zbliżony do trapezu, powierzchnia płaska, porośnięta drzewami – wycinka drzew i krzewów 
w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska. Nieruchomości sklasyfikowane są jako grunt rolny (PsVI, RVI), 
inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Media znajdują się w przyległej ulicy: sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć 
telekomunikacyjna. Przez teren działki przy granicy z ulicą Miętową przebiega sieć wodociągowa.
Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w 
Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej, (nr planu1905). Zgodnie z zapisami planu przedmiotowa 
nieruchomość objęta jest strefą 17 U/MN1- zabudowa usługowa, zabudowa jednorodzinna wolno stojąca.

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

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 POLSKI S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 10 września 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.2018.121 

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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

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

2 ul. Miętowa

KW obręb Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00014062/1
GD1Y/00014062/2

14
490
489

883
918

520 000 + 23% VAT
541 000 + 23% VAT

Gdy inwestujesz - Gdynia

UWAGA! 
1. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia w akcie notarialnym nabycia własności 
 nieruchomości od Gminy Miasta Gdyni nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Okręgowego  
 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni zgodnie z przebiegiem wskazanym na mapie 
 która stanowiła załącznik do wykazu nieruchomości w związku z budową (w obrębie przedmiotowych  
 działek) sieci cieplnej 2DN350. Ponadto nabywca będzie zobowiązany w trakcie budowy sieci  
 udostępnić teren ok. 2 m z jednej strony rurociągu w celu umożliwienia prac montażowych, dojazdu  
 sprzętu, dowozu materiałów i wywozu części urobku. Po zakończeniu prac OPEC doprowadzi teren do 
 stanu pierwotnego. 
2. W dziale III księgi wieczystej GD1Y/00023785/1 wpisano ostrzeżenie o niezgodności treści księgi  
 wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polegającym na nie ujawnieniu nabycia prawa własności 
 przez zasiedzenie na rzecz osób fizycznych nieruchomości nie będących przedmiotem niniejszego  
 wykazu (więcej informacji w pokoju 305, III p. budynku Urzędu Miasta). Ostrzeżenie obciąża całą  
 nieruchomość i może przejść do księgi wieczystej nabywcy przedmiotowych działek.

Nieruchomość przy ul.Akacjowej 2A jest zlokalizowana 
w dzielnicy Orłowo w rejonie skrzyżowania al. Zwycięstwa 
z ul. Wielkopolską. Kształt nieruchomości jest nieregularny. 

Działki porośnięte nielicznymi krzewami oraz drzewami. Nieruchomość położona w zasięgu 
podstawowych sieci infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo stanowią domy mieszkalne jednorodzinne, 
zabudowa usługowa oraz stacja trafo. Dojazd do nieruchomości od ul. Akacjowej. 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 dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: 
Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej uchwalonym uchwałą nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 
listopada 2013 r. (plan nr 1506). Zgodnie z zapisami powyższego planu nieruchomość jest położona w 
strefie planistycznej 20MN2,U – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa 
usługowa

1 ul. Akacjowa 2A

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00023785/1
GD1Y/00024830/9

22 1209
1210
1214

469 542 000 + 23% VAT 54 200  5 420

 Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Mały 
Kack przy ul. Halickiej 7A. Kształt nieruchomości nieregularny, 
powierzchnia płaska, częściowo utwardzona. Na działkach 

oznaczonych jako nr 972/3 oraz nr 973 znajdują się budynki magazynowo – biurowe. Pod powierzchnią 
tych działek biegną następujące sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa wA350, telekomunikacyjna, 
elektroenergetyczna niskiego napięcia. Pod powierzchnią działki nr 974 biegnie sieć kanalizacji sanitarnej 
ks160.  Na działce nr 975 posadowiony jest słup napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia, z którego przewody biegną w kierunku północnym oraz wschodnim. Pod powierzchnią działki 
znajduje się sieć telekomunikacyjna. Pod powierzchnią działki nr 976/2 znajduje się sieć 
elektroenergetyczna niskiego napięcia  oraz wodociąg wA50. Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej od ul. Halickiej.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały 
Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej (plan nr 
1609). Działki znajdują się w strefie 15 P, U -tereny baz składów i magazynów, a także zabudowę usługową.

3 ul. Halicka 7 A

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00024645/5 19 972/3
973
974
975

976/2

3 500 000 zł + 23% VAT 
naliczony od 51,61% 
uzyskanej ceny 
nieruchomości przypadający 
na niezabudowane działki

350 000 35 000 2369
53

634
199

1750
razem 5005

14 września 2018 roku

122
124

52 000
54 100

5 200
5 410

każda z powyższych nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie
Poprzednie numery działek: 737/13 i 736/13.

nr

Uwaga: 
W chwili sporządzania zarządzenia w dziale III księgi wieczystej nr GD1Y/00024645/5 wpisane jest 
ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polegającej 
na nieujawnieniu prawa własności działek nr: 595/44a o pow. 288 m2, 487/44a o pow. 90 m2, 486/44a 
o pow. 295 m2 oznaczonych na mapie dla celów sądowych stanowiących załącznik do postanowienia 
będącego podstawą wpisu na rzecz następców prawnych Anieli Piątek w miejsce ujawnionej Gminy Miasta 
Gdyni. Ostrzeżenie nie dotyczy sprzedawanych nieruchomości, jednakże może przejść do nowej księgi 
wieczystej. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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