
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
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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

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

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. Warunków geotechnicznych nie badano.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu inwestor jest zobowiązany 
do ich usunięcia w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem na własny koszt. 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.

4 ul. Żeliwna 38A
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30 września 2021 rokuPrzetarg odbędzie się                                  o godz. 10.00, 

Sala Morska w budynku II  Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 

96/98. Osoby, które chcą uczestniczyć w przetargu, powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu 

w godzinach 9.30-10.00, w celu zaopatrzenia się w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, 

rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie w/w sprzęt oraz dostęp do środków dezynfekujących. 

Obsługa przetargu będzie udzielać pomocy uczestnikom przetargu w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków jego przeprowadzenia. 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 27 września 2021 

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  od dnia zamknięcia przetargu.  w całości w ciągu 21 dni

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz.U. z 2020 

poz. 1990 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

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

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

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

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.

2 ul. Miegonia 10 E
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21 1898 785 323 000 + 23% VAT 32 300 3 230GD1Y/00009042/7

GD1Y/00009541/5, 
GD1Y/00012825/4

21 59/1, 60/1
62/1

743 37 000 3 700

Działki są zlokalizowane w dzielnicy Oksywie przy 
ul. Knyszyńskiej. Kształt nieruchomości regularny. Ukształtowanie 
terenu płaskie. Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym 

budynkiem w złym stanie technicznym, położona  w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej, 
ogrodzona. Sąsiedztwo stanowią domy mieszkalne wielorodzinne, zabudowa usługowa, garaże, a także tereny 
niezabudowane. Dojazd do nieruchomości od ul. Knyszyńskiej. Warunków geotechnicznych nie badano. 
Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznej, jak również ewentualne usunięcie 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu Inwestor jest zobowiązany uzgodnić z właściwymi gestorami sieci na 
etapie realizacji inwestycji. 
Obszar, w obrębie którego położona jest przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, 
Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego uchwalonym uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/837/17 z dnia 
28 czerwca 2017 r. Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość jest położona w strefie planistycznej 
oznaczonej symbolem 084 U,KS – zabudowa usługowa, tereny urządzeń komunikacji samochodowej. 

3 ul. Knyszyńska 3
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370 000 + 23%VAT 

UWAGA:  Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia w akcie notarialnym sprzedaży 
na działce nr 62/1 nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 48, obręb Oksywie w celu zapewnienia dostępu do garaży posadowio-
nych na tej działce – zgodnie z mapą dostępną w dokumentach do pobrania na stronie www.investgdynia.pl

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
KATARZYNA SZMAŃDA, 58 668 85 10 
e-mail: k.szmanda@gdynia,pl

GD1Y/00003089/6 20 467 897 35 000 3 500350 000 + 23%VAT 

Nieruchomość jest zlokalizowana w dzielnicy Obłuże. Kształt 
nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta. Działka 
porośnięta jest zielenią nieurządzoną niską, zakrzewiona

i częściowo zadrzewiona. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej (sieć 
elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć 
wodociągowa, sieć gazowa). Sąsiedztwo działki stanowią grunty zabudowane obiektami mieszkaniowymi 
jednorodzinnymi i  wielorodzinnymi oraz tereny kolejowe. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. 
Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci Inwestor jest zobowiązany ustalić z gestorem sieci na etapie 
relacji inwestycji. Warunków geotechnicznych nie badano. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury 
technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt.
Nieruchomość nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki nr 467 została wydana przez Wydział Architektoniczno – Budowlany decyzja
o warunkach zab. nr RAA.6730.68.2013.OS-748/dz. 304/115 na zab. mieszkaniową jednorodzinną – budowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą.

1 ul. Kuśnierska 14B
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NOWOŚĆ
Uwaga 1: W akcie notarialnym przeniesienia prawa własności, Gmina Miasta Gdyni ustanowi 
w umowie sprzedaży odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu 
i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni oznaczoną w obrębie 
ewidencyjnym Obłuże jako działki: nr 472, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
KW nr GD1Y/00003089/6 i nr 483 dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi KW nr GD1Y/00024523/4, na 
rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 467. Wartość prawa służebności gruntowej wynosi 25.272 zł 
+ 23 % VAT (wynagrodzenie jednorazowe). Ww. wynagrodzenie płatne jako świadczenie okresowe (roczne) 
wynosi 1.871 zł + 23 % VAT.
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