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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

Gdy inwestujesz - Gdynia

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 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 
8 lipca 2019 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem wybranej 
przez siebie nieruchomości, oraz z regulaminem przetargu i ich 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 poz. 
2204 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. 
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

12 lipca 2019 roku

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
EMILIA TOR, tel. 58 668 89 39
e-mail: e.tor@gdynia.pl

Nieruchomość położona w dzielnicy Mały Kack  
przy ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni. 

Teren niezabudowany, o zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych powierzchni ( opada dwukierunkowo 
na stronę północno-zachodnią i południowo-wschodnią ) zbliżony do prostokąta , nie ogrodzony.  
Na nieruchomości miejscowo rosną  drzewa i zaniedbana zieleń, ewentualna wycinka zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Niezbędne uzbrojenie oraz dojazd od ul. Wzgórze 
Bernadowo .W strefie 01MN1,MW1 położona jest działka nr 3007 o powierzchni 7 m2, stanowiąca 
własność Skarbu Państwa.  Punkt poziomej osnowy geodezyjnej 2 klasy podlegający ochronie na 
podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne został przeniesiony z tej działki, na nieruchomość 
gminną nr 2926, 0027 Wielki Kack.
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego 
nr 1605 Z  przewiduje: zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, zabudowę wielorodzinną w budynkach 
zawierających do 6 mieszkań (symbol 01MN1,MW1)  zabudowę jednorodzinną wolno stojącą (symbol 02.2 
MN1) oraz zieleń krajobrazową  (symbol 38 ZE - teren wyłączony z zabudowy kubaturowej ) i  lasy (symbol 
39 L – teren wyłączony  z  zabudowy kubaturowej )  

1 ul. Wzgórze Bernadowo
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Każda z powyższych nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie
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406/2 1 156 690 000 + 23% VAT 69 000 6 900

GD1Y/00024843/3 

A

Nieruchomości położone są w dzielnicy 
Oksywie przy ul. Płk. Stanisława Dąbka. 

Działki posiadają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, Ukształtowanie terenu płaskie. 
Na nieruchomościach rosną miejscowo pojedyncze drzewa i krzewy, ewentualna wycinka zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Niezbędne uzbrojenie na działce lub w przyległej ulicy płk. 
St. Dąbka. Dojazd do nieruchomości powinien odbywać się od ulicy płk. Stanisława Dąbka, poprzez 
ustanowioną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu.
Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A.Dickmana, Płk.Dąbka i Zielonej przewiduje zabudowę 
jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą, zabudowę wielorodzinną niską, zabudowę usługową (strefa 
16 MN2, MW2, U.) Na terenie występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające 
z przebiegu paliwowych rurociągów przesyłowych. 

2 ul. Płk. Stanisława Dąbka „1”

Przez działkę odbywa się zwyczajowy dojazd na zaplecze budynku usytuowa-
nego przy ul. Zielonej 32, który jest przewidziany do likwidacji ponieważ obiekt 
ten posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul. Zielonej.  
Ponadto na działce usytuowany jest punkt oświetleniowy (słup) zasilany z sieci 
napowietrznej , którego usunięcie możliwe jest po złożeniu wniosku o usunię-
cie kolizji do Energii - Oświetlenie z siedzibą w Sopocie.
Gmina Miasta Gdyni ustanowi odpłatną* (jednorazowo = 4 046 zł, okresowo 
(rocznie) = 299 zł) i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na 
prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 408 i 401/4  na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 401/2

Gmina Miasta Gdyni ustanowi odpłatną* (jednorazowo = 4 432 zł, okresowo 
(rocznie) = 328 zł) i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą 
na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 408 i 401/4 na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 401/3

401/2 1 359 810 000 + 23% VAT 81 000 8 100B

401/3 1 345 802 000 + 23% VAT 80 200 8 020C

Gmina Miasta Gdyni ustanowi odpłatną* (jednorazowo = 3 468 zł, okresowo 
(rocznie) = 257 zł) i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą 
na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 407 i 406/1 na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 406/2,

*Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej w przypadku 
płatności jednorazowej lub w przypadku wyboru płatności okresowej (rocznej) podano w tabeli
przy czym wynagrodzenie okresowe płatne jest do 31 marca każdego roku, będzie podlegało waloryzacji 
o roczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. 
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UWAGA: 
I. W stosunku do działek nr 3014 i 3016 oznaczonych jako las w ewidencji gruntów i budynków, po 
rozstrzygnięciu przetargu,  zostanie zawarta umowa przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem, 
iż Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego 
mu na mocy art. 37a ustawy o lasach ( tj. Dz.U z 2018 poz. 2129 z późn. zmianami ) 
II. W dziale III księgi wieczystej GD1Y/00023873/5 wpisane są dwa ostrzeżenia o niezgodności stanu 
prawnego z  rzeczywistym stanem prawnym, które nie dotyczącą zbywanych nieruchomości, ale mogą zostać 
przepisane do nowej księgi wieczystej.
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