
 
PREZYDENT MIASTA GDYNI 

 
81 – 382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

 
telefon (centrala): 66 – 88 – 000; e – mail: umgdynia@gdynia.pl;www.gdynia.pl  
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 PREZYDENT MIASTA GDYNI 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA Ż 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. CHWASZCZYŃSKIEJ 155 W GDYNI 
 

 
 
 

OPIS NIERUCHOMOŚCI – Nieruchomość położona przy ul. Chwaszczy ńskiej                

w sąsiedztwie zajezdni autobusowej w dzielnicy Wielki Kack. Działki zlokalizowane 

są w strefie przemysłowo-usługowej przy głównej trasie przelotowej (drodze krajowej 

nr 20) relacji Gdynia – Kościerzyna - Stargard Szczeciński, łączącej centrum miasta                

z intensywnie rozwijającymi się dzielnicami Gdynia - Zachód. Dojazd                                   

do nieruchomości (zgodnie z planerm miejscowym) od ul. Starochwaszczyńskiej, 

która łączy się z ul. Chwaszczyńską powiązaną bezpośrednio z Obwodnicą 

Trójmiasta przechodzącą w autostradę A1, łączącą północną część kraju z jej 

częścią południową. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do wydłużonego 

prostokąta. W części płn. - zach. i płd. - wsch. nieruchomości, teren jest płaski,              

a w części centralnej pofałdowany - różnica poziomów wynosi około 6 m. W części 

przyległej do ul.Chwaszczyńskiej, tj. na działce nr 165/26 posadowione są trzy 

obiekty budowlane w złym stanie technicznym oraz pozostałości fundamentów 

betonowych. W części przyległej do ul. Starochwaszczyńskiej,  tj. na działce             

nr 165/16 znajduje się budynek wolnostojący, wybudowany w technologii konstrukcji 

drewnianej, tzw. szkieletu kanadyjskiego, jako obiekt ekspozycyjny. Działka                   



nr 165/18 w znacznej części jest zadrzewiona. Usunięcie drzew i krzewów                        

z nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę w Wydziale Środowiska 

tut. Urzędu poprzedzonego złożeniem stosownego wniosku ze wskazaniem kolizji 

zieleni z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym na podstawie przedstawionej 

przez wnioskodawcę inwentaryzacji zieleni. Dojazd do nieruchomości drogami 

asfaltowymi. Uzbrojenie  w media zarówno w przyległych drogach jak i na terenie 

samej nieruchomości. Dostępne sieci to: elektroenergetyczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna. Nieruchomość stanowią działki gruntu             

o nr: 165/16, 165/18, 165/26 opisane na karcie mapy Nr 3 obręb Chwaszczyno , 

ujęte w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej                          

KW GD1Y/00011188/9.   

Działka nr 165/16 o powierzchni 623 m2, działka nr 165/18 o powierzchni 32 994 m2, 

działka nr 165/26 o powierzchni 10 325 m2. Łączna powierzchnia nieruchomości 

wynosi  43 942 m2 . 

PRZEZNACZENIE – Nieruchomość objęta zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 1703, przeznaczona pod tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, zabudow ę usługow ą - oznaczona               

w planie symbolem - 061 P,U. W płd. – wsch. części nieruchomości znajduje się 

niewielki fragment, który wyłączony jest z zabudowy i przeznaczony                                

do zagospodarowania w formie zieleni ekologicznej lub rekreacyjnej.  

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMO ŚCI – 10 985 500,00 zł (słownie: dziesięć 

milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) + 23 % VAT             

od 75,08% wylicytowanej ceny nieruchomo ści  odpowiadającej udziałowi działki 

niezabudowanej (działka nr 165/18) w całej nieruchomości. Zapłata wylicytowanej 

kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

WADIUM    –  1 098 550,00 zł 

MINIMALNE POSTĄPIENIE –    109 860,00 zł 

  
Termin i miejsce przetargu zgodnie z ogłoszeniem prasowym. Wadium płatne przelewem bankowym 
na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 
0040 1037 w terminie podanym w ogłoszeniu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Wpłata 
wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Dodatkowe informacje na temat 
nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 16. Kontakt e-mail: p.siwinski@gdynia.pl  





Załącznik nr 1∗  
 

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na zby cie nieruchomo ści  
stanowi ących własno ść Gminy Miasta Gdynia 

 
1. Zbycie nieruchomości odbywa się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
2. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, osoby prawnej (lub innej jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) oferującej najwyższą cenę  
za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta 
umowa zbycia tejże nieruchomości w formie aktu notarialnego. 

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne (lub inne jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które wpłaciły wadium  
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie, na wskazany w ogłoszeniu  
o przetargu numer konta z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego. 

4. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) chcące uczestniczyć w przetargu 
winny przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonka na wzięcie udziału  
w przetargu oraz na zawarcie umowy nabycia nieruchomości, w razie jego wygrania, 
sporządzoną w formie aktu notarialnego. 

5. a)   Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić 
aktualny  (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem 
przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię; 
b)  Podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność 
gospodarczą i zamierzające nabyć nieruchomość jako firma, winny przedłożyć aktualny 
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wspólnicy 
spółki cywilnej ponadto umowę spółki. 
c)    Pełnomocnicy winni ponadto przedstawić umocowanie do udziału w przetargu  
w formie aktu notarialnego. 

6. Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko tej nieruchomości,  
na którą dokonano wpłaty. Uczestnicy, którzy chcą brać udział w licytacji więcej niż 
jednej nieruchomości wini dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno. 

7. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem  
przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. 

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa  
w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni.  

9. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne, 
pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu, dowody wpłaty wadium  
oraz pozostałe dokumenty określone w regulaminie przetargu. Po czym sporządza listę 
osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu i podaje do wiadomości imiona  
i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione  
z tego obowiązku oraz zostały dopuszczone do przetargu. 

10. Uczestnicy przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenie pisemne potwierdzą 
zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości, wskażą 
również numer konta, na które zostanie odesłane wadium (w przypadku nie odniesienia 
zwycięstwa w przetargu). 

11. Otwarcie przetargu następuje poprzez przekazanie uczestnikom przetargu informacji 
dot. zbywanej nieruchomości, w tym w szczególności: 

- oznaczenia nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 
- powierzchni nieruchomości; 
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- opisu nieruchomości; 
- przeznaczenia nieruchomości i sposobu jej zagospodarowania; 
- ceny wywoławczej nieruchomości; 
- obciążeniach nieruchomości; 
- zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; 
- skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 
12. Licytacja rozpoczyna się od „wywołania” – podania ceny wywoławczej zbywanej 

nieruchomości. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, co raz wyższe ceny 
nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych 
postąpień. 

13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 

14. Punktem wyjścia do kolejnych postąpień  jest cena netto nieruchomości (bez podatku 
VAT). Po zakończeniu licytacji, do uzyskanej w jej wyniku ceny zbycia nieruchomości 
należy doliczyć podatek VAT – chyba, że sprzedaż nieruchomości będącej 
przedmiotem licytacji jest z tego podatku zwolniona. 

15. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
zaoferuje cenę wyższą. 

16. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim 
wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,  

 po czym wywołuje po raz trzeci tę cenę i zamyka przetarg ogłaszając imię i nazwisko 
albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 

17. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   

18. Wyłoniony w drodze licytacji, zwycięzca przetargu poprzez obligatoryjne oświadczenie 
pisemne potwierdzi wysokość ceny, za jaką nabył nieruchomość.  

19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.  

20. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zwraca się niezwłocznie, jednak  
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

21. Uczestnikom przetargu, przysługuje w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
możliwość złożenia pisemnej skargi na czynności związane z przygotowaniem  
oraz przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta  Gdyni. 

22. Wyłoniony nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu 
wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia aktu notarialnego zbycia 
nieruchomości.  

23. Prezydent Miasta Gdyni w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi 
wyłonionego nabywcę o dokładnym terminie (dzień i godzina) zwarcia umowy zbycia. 

24. Wylicytowana cena nieruchomości winna być uiszczona przez wyłonionego nabywcę  
 w całości w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu/wyłonienia nabywcy. 
25. Wpłaty należy dokonać na konto: Urząd Miasta Gdyni Wydział Dochodów Referat 

Dochodów z Mienia Komunalnego NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni  
Nr 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029. 

26. Prezydent Miasta Gdyni odstąpi od zawarcia umowy zbycia nieruchomości, a wadium 
ulegnie przepadkowi jeżeli: 

 a)  osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym 
mowa pkt 23 niniejszego regulaminu; 



 b)  osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie wywiąże się w terminie 
wskazanym  

 w ogłoszeniu o przetargu z obowiązku uiszczenia całej kwoty zbycia nieruchomości 
ustalonej w drodze licytacji; 

 c)  osoba ustalona jako nabywca nieruchomości jest cudzoziemcem, który nie otrzymał  
po złożeniu stosownego wniosku, zgody właściwego Ministerstwa na nabycie 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadkach kiedy zgoda taka jest 
wymagana). 

27. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy zbycia 
nieruchomości w formie aktu notarialnego. 

28. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy zbycia nieruchomości w formie aktu 
notarialnego oraz z przeniesieniem prawa własności lub użytkowania wieczystego 
ponosi w całości nabywca nieruchomości. 

29. Odwołanie przetargu przez Prezydenta Miasta Gdyni może nastąpić jedynie  
z uzasadnionych przyczyn, poprzez niezwłoczne podanie informacji o odwołaniu 
przetargu do publicznej wiadomości.  

30. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli: 
 a)  nikt nie przystąpił do przetargu, 
 b)  żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
31. Niniejszy Regulamin jest jawny. 

 



 

Wzory o świadcze ń 
uczestnika oraz zwyci ęzcy 

przetargu  



 
Gdynia dnia ___________________ 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
 
 

 
 
Ja niżej podpisany/a ____________________________________legitymujący 

 
się D.O. __________________________________, reprezentujący:________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
 
oświadczam, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznałem/łam się  
ze stanem faktycznym i prawnym wystawionej do przetargu nieruchomości 
położonej      w Gdyni przy ul. Chwaszczy ńskiej 155 , oznaczonej jako działki 
o nr:  165/16, 165/18, 165/26 o łącznej powierzchni 43 942m2, opisanej na karcie 
mapy KM 3, obręb Chwaszczyno,  dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni 
prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00011188/9.   
   
 
     
 
 
 

Podpis uczestnika przetargu 



Gdynia dnia ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY 
 

 
 
 

Ja niżej podpisany/a ___________________________________   legitymujący/a 
 

się D.O. ________________________, reprezentujący/a______________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
potwierdzam, jako wyłoniony zwycięzca przetargu na sprzedaż nieruchomości 
położonej  w Gdyni przy ul. Chwaszczy ńskiej 155 , oznaczonej jako działki  
o nr: 165/16, 165/18, 165/26  o łącznej powierzchni 43 942m2, opisanej na karcie 
mapy KM 3, obręb Chwaszczyno , dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni 
prowadzona jest księga wieczysta  KW GD1Y/00011188/9, że przedmiotową 
nieruchomość nabyłem/am za kwotę: ______________,-zł. 
  
 
 
 
 

 
 

Podpis zwyci ęzcy przetargu 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Przedmiotowa nieruchomość  
objęta jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego,  
który określa przeznaczenie tego 

terenu 
pod obiekty produkcyjne,  

składy i magazyny,  
zabudow ę usługow ą  

- oznaczonego w planie symbolem –  
061 P,U. 

 
 



 







MAPA 
EWIDENCJI GRUNTÓW          

i BUDYNKÓW  
 

dla  celów  informacyjnych  
 

Teren przy  
ul. Chwaszczy ńskiej155 w Gdyni    

 
 
 
Działki nr: 165/16, 165/18, 165/26 
Karta  Mapy:  Nr 3 
Obręb Chwaszczyno   
 
 
 
 
 
 



 



MAPA 
SYTUACYJNA  

Z UZBROJENIEM 
PODZIEMNYM TERENU 

 

 
dla  celów  informacyjnych  

 
Teren przy 

ul. Chwaszczy ńskiej155 w Gdyni   
 
 
Działki nr: 165/16, 165/18, 165/26 
Karta  Mapy:  Nr 3 
Obręb Chwaszczyno   





 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 


