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

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

Warunkami uczestnictwa w przetargu 

ustnym ograniczonym są: 

1)          złożenie pisemnego zgłoszenia   

  uczestnictwa w przetargu, 

2) złożenie oświadczenia o posiadaniu  

  tytułu prawnego w postaci prawa  

  własności/użytkowania wieczystego lub   

  współwłasności/współużytkowania 

  wieczystego nieruchomości przyległych 

  do przedmiotowych nieruchomości,

W przypadku współwłaścicieli /współużytkowni-
ków wieczystych nieruchomości powyższe 
dokumenty powinni złożyć wspólnie.

!

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej - działka nr 745, 

ul. Hutniczej - działka nr 812, ul. Hutniczej - działka nr 813, ul. Powstania Wielkopolskiego, który odbędzie się 

w dniu 20 października 2020 roku o godz. 10.00 w sali Morskiej, w budynku II, Pomorskiego Parku Naukowo - 

Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 7 października 2020 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie 

uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta 

Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki 

Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu 

dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób 

zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miasta Gdyni przy parkingu od strony ul. J. Bema w dniu 

14 października 2020 r. o godz. 14.00 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl jako załącznik do przedmiotowego przetargu. 

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 

w terminie do dnia 9 października 2020 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna 

z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Zapłata wylicytowanej kwoty nabycia 

nieruchomości musi być uiszczona w całości, w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Nieruchomości nie są obciążone 

hipotecznie. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa 

własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu 

informacji o nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16, 58 668 85 32.

Działka przy ul. Hutniczej z uwagi na położenie i kształt może jedynie polepszyć warunki 

zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych. W gruncie przebiega sieć parowa i 

wodociągowa, w związku z czym nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej

i bezterminowej służebności przesyłu.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga. W dziale I-SP  wpisane są uprawnienia a w dziale III ograniczone prawa rzeczowe i 

ostrzeżenia. Powyższe nie dotyczy działki nr 745.  

Przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 

bezpośrednio przyległych do zbywanej działki nr 745, obręb 0010_Chylonia.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego  

Ze względu na położenie i kształt działki, nie może ona stanowić samodzielnej nieruchomości 

do zabudowy, może jedynie polepszyć warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości 

przyległych.

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąp.
min. (zł)

GD1Y/00125886/4 10 745 767 240 000 + 23% VAT 24 000 2 400

1 ul.Hutnicza - działka nr 745

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

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
IZYDORA SLAJKOWSKA, tel. 58 668 85 32
e-mail: i.slajkowska@gdynia.pl

2 ul. Hutnicza - działka nr 812

Działka przy ul. Hutniczej z uwagi na położenie i kształt może jedynie polepszyć warunki 
zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych. W gruncie przebiega kabel 
energetyczny.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe i ostrzeżenie, które nie dotyczy 
przedmiotowej działki. Ustalany jest termin podpisania aktu notarialnego o służebności przesyłu 
na rzecz ENERGA S.A. dotyczącej działki nr 812.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
bezpośrednio przyległych do zbywanej działki nr 812, obręb 0010_Chylonia.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego  
Ze względu na położenie i kształt działki, nie może ona stanowić samodzielnej nieruchomości 
do zabudowy, może jedynie polepszyć warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości 
przyległych.

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąp.
min. (zł)

GD1Y/00125886/4 10 812 293 100 000 + 23% VAT 10 000 1000

Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargów informuje, że przetargi odbywać się będą do odwołania 

w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. 
Więcej informacji na stronie www.investgdynia.pl

Działka przy ul. Hutniczej z uwagi na położenie i kształt może jedynie polepszyć warunki 

zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych. W gruncie przebiega kabel 

energetyczny.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe i ostrzeżenie, które nie dotyczy 

przedmiotowej działki. Ustalany jest termin podpisania aktu notarialnego o służebności przesyłu 

na rzecz ENERGA S.A. dotyczącej działki nr 813.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 

bezpośrednio przyległych do zbywanej działki nr 813, obręb 0010_Chylonia.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego  

Ze względu na położenie i kształt działki, nie może ona stanowić samodzielnej nieruchomości 

do zabudowy, może jedynie polepszyć warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości 

przyległych.

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąp.
min. (zł)

GD1Y/00125886/4 10 813 601 210 000 + 23% VAT 21 000 2 100

3 ul.Hutnicza - działka nr 8134 ul. Powstania Wielkopolskiego 

Działki nr 1391 i 1394 zlokalizowane są w otoczeniu nieruchomości prywatnych i mogą 

poprawić warunki ich zagospodarowania. Ze względu na kształt i wielkość nie są działkami 

budowlanymi.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga. W dziale III ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa nie dotycząca działek 

nr 1391 i 1394.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do 

zbywanych działek nr 1391, 1394, obręb 0025_Redłowo.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego  

Ze względu na położenie i kształt działek, nie mogą one stanowić samodzielnych 

nieruchomości do zabudowy, mogą jedynie polepszyć warunki zagospodarowania jednej 

z nieruchomości przyległych.

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąp.
min. (zł)

GD1Y/00024106/5 25
1391, 
1394 65 000 + 23% VAT 6 500 650

61, 
25
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