
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ  GMINY  MIASTA  GDYNI 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
 

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4449/21/VIII/P z dnia 23.11.2021r 
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Nieruchomość położona w Gdyni przy ul.Malinowej, dla 
odróżnienia oznaczona jako Malinowa "15B", w obrębie 24 
Pustki Cisowskie, jest niezabudowana, posiada regularny 

kształt zbliżony do prostokąta  i występuje na niej 
nieregulowana roślinność z drzewami i krzewami owocowymi. 
Sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa i inne 
nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną lub małe domy mieszkalne. Dostęp do mediów 
w ulicach Żurawiej i Chabrowej, na warunkach do uzgodnienia 
na etapie realizacji inwestycji. Badań geotechnicznych gruntu 
nie wykonywano. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z 

Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Usuwanie ewentualnych 
kolizji z istniejącym na działce zainwestowaniem, obciąża 

nabywcę nieruchomości. Dojazd do nieruchomości poprzez 
gruntową, nieurządzoną jeszcze ul.Malinową, oznaczoną w 
planie symbolem 08 KD1/2. W umowie sprzedaży zostanie 

ustanowiona odpłatna i nieograniczona w czasie służebność 
gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela zbywanej 

działki nr 189/3, polegająca na prawie przejazdu i przechodu 
przez gminne nieruchomości oznaczone w obrębie 024 Pustki 

Cisowskie jako działki nr 171, 161, 189/7, ujęte w księgach 
wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni GD1Y/00078197/2, 

GD1Y/00005821/4, GD1Y/00017303/4. Przebieg służebności 
został pokazany na mapie stanowiącej załącznik graficzny do 

niniejszego zarządzenia. 

Nieruchomość jest 
objęta planem 

zagospodarowania 
przestrzennego nr 

0604. Leży w strefie 
zabudowy 

jednorodzinnej i 
małych domów 
mieszkalnych, 

oznaczonej 
symbolem  

02 MN3. Wyklucza 
się zabudowę 

bliźniaczą i 
szeregową. 

150.000zł + 
23% VAT 

Zapłata 
jednorazowa 

w ciągu 21 dni 
od dnia 

przetargu 

UWAGA:  
1. ograniczenia wpisane w dziale III księgi wieczystej nie dotyczą nieruchomości oferowanej na sprzedaż, lecz obciążają całą 

księgę wieczystą i mogą zostać przepisane do współobciążenia, do nowej księgi zakładanej przez nabywcę nieruchomości.  
2. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej w przypadku płatności jednorazowej wynosi  

- 7.586,-zł + 23%VAT, a w przypadku wyboru płatności okresowej (rocznej) wynosi – 759,-zł + 23%VAT, przy czym 
wynagrodzenie okresowe płatne jest do 31 marca każdego roku, a także co roku podlega waloryzacji o roczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS, przez cały okres korzystania  
z nieruchomości obciążonej.  

3. Termin złożenia wniosku o nabycie przez osoby, którym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu i upływa z dniem  04/01/2022r 

 
Wykaz wywieszono 23/11/2021r na okres 21 dni na podstawie art. 35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który 
upływa z dniem  14/12/2021r 



 

 

 

 



 

 

 


