ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
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
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
GRZEGORZ MURAWSKI, tel. 58 668 89 40
e-mail: g.murawski@gdynia.pl
Nieruchomość położona w Gdyni przy ul.Malinowej, dla
odróżnienia oznaczona jako Malinowa "10", w obrębie
24 Pustki Cisowskie, jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt, nieznacznie zróżnicowaną
powierzchnię i stanowi cześć większego terenu pokrytego nieregulowaną roślinnością z drzewami
i krzewami owocowymi. Sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz inne teren
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub małe domy mieszkalne. Dostęp do
mediów w ulicach Żurawiej i Chabrowej, na warunkach do uzgodnienia z gestorami sieci 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 zbywanych działek nr 199/2, 198 i 200, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez
gminne nieruchomości oznaczone w obrębie 024 Pustki Cisowskie jako działki nr 161, 171, 189/7, 190/2,
199/1 ujęte w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni GD1Y/00078197/2, GD1Y/00005821/4,
GD1Y/00017303/4, GD1Y/00010943/3. Przebieg służebności został pokazany na mapie stanowiącej
załącznik graficzny do zarządzenia i jest dostępny w plikach do pobrania w zakładce nieruchomości na
stronie www.investgdynia.pl.
Nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego nr 0604. Leży w strefie zabudowy
jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych, oznaczonej symbolem 01 MN3. Wyklucza się zabudowę
bliźniaczą i szeregową.
Pow. Cena nieruchomości
Wadium
Postąpienie
2
(wywoławcza) (zł)
(zł)
min. (zł)
(m )
KW
OBRĘB
Nr działki

4

ul. Malinowa 10

GD1Y/00010943/3

24

GD1Y/00017303/4

198, 199/2
200

1473

580 000 + 23% VAT

58 000

5 800

NOWOŚĆ

25 lutego 2022 roku

Przetarg 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 21 lutego 2022 roku.
Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest
równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym
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 (tj: Dz.U. z 2021
poz. 1899 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 10, 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:
KATARZYNA SZMAŃDA, 58 668 85 10
e-mail: k.szmanda@gdynia,pl
Nieruchomość położona jest w dzielnicy Dąbrowa. Działka ma kształt
regularny, podłużny. Ukształtowanie terenu o znacznym
zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych. W południowej części
działki znajduje się stroma skarpa zagospodarowana zielenią, teren stopniowo wypłaszcza się w kierunku
północnym nieruchomości. Działka niezabudowana, zagospodarowana zielenią urządzoną w postaci roślin
ozdobnych. Dojazd do działki drogą utwardzoną o nawierzchni betonowej od ulicy Łopianowej o dobrym
stanie technicznym oraz od ulicy Miętowej będącej drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do
urządzeń infrastruktury technicznej (sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć
kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna). Fragment sieci elektroenergetycznej
znajduje się w południowej części działki. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty zabudowane obiektami
mieszkaniowymi jednorodzinnymi oraz teren niezabudowany. Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci
Inwestor jest zobowiązany ustalić z gestorem sieci na etapie realizacji inwestycji. Warunków geotechnicznych
nie badano. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na
własny koszt.
Nieruchomość objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej (nr planu 1905) i znajduje się w strefie oznaczonej jako
14 MN 2 – zabudowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza.

1

ul. Miętowa 54

KW
GD1Y/00018813/9

OBRĘB

Nr działki

Pow.
2
(m )

14

1314

463

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium
(zł)

260 000 + 23%VAT

26 000

GD1Y/00023868/7

ul. Krośnieńska

OBRĘB

Nr działki

Pow.
2
(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium
(zł)

25

113/4

365

440 000 + 23%VAT

44 000

Postąpienie
min. (zł)
4 400

Uwaga: w dziale III księgi wieczystej nr GD1Y/00023868/7 wpisane jest ograniczone prawo
NOWOŚĆ
rzeczowe : nieograniczona w czasie służebność przesyłu, ograniczona w wykonywaniu do działek: nr 93, nr 94
oraz nr 98, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży, jednakże przy sprzedaży może przejść do
nowozakładanej księgi wieczystej.

KW

OBRĘB

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.
Pow. Cena nieruchomości
Wadium
Postąpienie
2
(wywoławcza) (zł)
(zł)
min. (zł)
(m )
KW
OBRĘB
Nr działki

ul. Knyszyńska 3

59/1, 60/1
37 000
3 700
GD1Y/00009541/5, 21
743
370 000 + 23%VAT
62/1
GD1Y/00012825/4
NOWOŚĆ
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 posadowionych na tej działce – zgodnie z mapą dostępną w dokumentach do pobrania na stronie www.investgdynia.pl

Budownictwo jednorodzinne

Budownictwo wielorodzinne

Nr działki
189/2

12

Pow.
2
(m )
593

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

235 000 + 23% VAT

23 500

2 350

24 500

2 450

16 000

1 600

15 000

1 500

24 000

2 400

X= 7.586,-zł + 23%VAT,
Y=759,-zł + 23%VAT,

189/1

14

623

245 000 + 23% VAT
X= 6,901,-zł + 23%VAT,
Y=690,-zł + 23%VAT,

15A

GD1Y/00017303/4

24

189/4

404

160 000 + 23% VAT
X= 8026,-zł + 23%VAT,
Y=803,-zł + 23%VAT,

189/3

15B

378

150 000 + 23% VAT
X= 7.586,-zł + 23%VAT,
Y=759,-zł + 23%VAT,

189/5

15C

608

240 000 + 23% VAT
X= 8.271,-zł + 23%VAT,
Y=827,-zł + 23%VAT,

NOWOŚĆ

UWAGA:
1. ograniczenia wpisane w dziale III księgi wieczystej nie dotyczą nieruchomości oferowanych 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 X, a w przypadku wyboru płatności okresowej (rocznej) wynosi Y, 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.
Nieruchomość położona w Gdyni przy ul.Malinowej,
dla odróżnienia oznaczona jako Malinowa "17A",
w obrębie 24 Pustki Cisowskie, jest niezabudowana, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta
i występuje na niej nieregulowana roślinność z drzewami i krzewami owocowymi. Bezpośrednie
sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna oraz teren przeznaczony w planie pod zieleń parkową.
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 181/1, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez gminne
nieruchomości oznaczone w obrębie 024 Pustki Cisowskie jako działki nr 171, 161, 181/2, ujęte w
księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni GD1Y/00078197/2, GD1Y/00005821/4,
GD1Y/00008014/5. Przebieg służebności został pokazany na mapie stanowiącej załącznik graficzny do
zarządzenia i jest dostępny w plikach do pobrania w zakładce nieruchomości na stronie
www.investgdynia.pl.
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.
Pow. Cena nieruchomości
Wadium
Postąpienie
2
(wywoławcza) (zł)
(zł)
min. (zł)
(m )
KW
OBRĘB
Nr działki

6

GD1Y/00008014/5
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
ANNA MAZURKIEWICZ, tel. 58 668 85 15
e-mail: a.mazurkiewicz@gdynia.pl

3

ul. Malinowa

każda nieruchomośc sprzedawana jest osobno

2 600

Nieruchomość jest położona w dzielnicy Redłowo. Kształt
nieruchomości zbliżony do trójkąta, teren płaski. Działka
porośnięta jest zielenią nieurządzoną (zakrzewiona i
zadrzewiona). Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej sieć elektroenergetyczna,
sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza). Przez środek
nieruchomości przebiega sieć wodociągowa wA32. Na terenie działki wzdłuż zachodniej granicy znajdują się
studzienki kanalizacyjne, część studzienki wodociągowej oraz komora ciepłownicza. Sąsiedztwo
nieruchomości stanowi arteria komunikacyjna - al. Zwycięstwa, grunty zabudowane obiektami
mieszkaniowymi wielorodzinnymi, jednorodzinnymi, tereny ogrodów działkowych oraz niezabudowane
tereny zielone. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - dojazd do nieruchomości poprzez drogę
gruntową nieutwardzoną - ul. Krośnieńską. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika
tut. Urzędu. Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci Inwestor jest zobowiązany ustalić z gestorem sieci
na etapie realizacji inwestycji. Warunków geotechnicznych nie badano. Ewentualną kolizję z sieciami
infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt.
Nieruchomość objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1408 części
dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej i znajduje się w strefie planistycznej 02 MN2, U – zabudowa
jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa usługowa.
KW

Nieruchomości położone w Gdyni przy ul.Malinowej,
w obrębie 24 Pustki Cisowskie, są niezabudowane, posiadają
nieregularny lecz zwarty kształt i występuje na nich 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 z gestorami sieci 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 działkach zainwestowaniem, obciąża nabywcę nieruchomości. Dojazd do nieruchomości poprzez
gruntową, nieurządzoną jeszcze ul.Malinową, oznaczoną w planie symbolem 08 KD1/2 oraz 09 KD1/2.
W umowie sprzedaży zostanie ustanowiona odpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na
rzecz każdoczesnego właściciela zbywanych działek, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez
gminne nieruchomości oznaczone w obrębie 024 Pustki Cisowskie jako różne działki drogowe stanowiące
przyszłą ulicę Malinową. Przebiegi służebności zostały pokazane na mapach stanowiących załączniki do
zarządzeń i są dostępne w plikach do pobrania w zakładce nieruchomości na stronie www.investgdynia.pl.
Nieruchomości są objęte planem zagospodarowania przestrzennego nr 0604. Leżą w strefie zabudowy
jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych, oznaczonej symbolem odpowiednio 01 MN3 lub 02 Mn3.
Wyklucza się zabudowę bliźniaczą i szeregową.

5

Postąpienie
min. (zł)

Uwaga 1: Ogrodzenie działki oraz znajdujący się na niej obiekt małej architektury (altana)
NOWOŚĆ
nie stanowią części składowych nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Osoba, której własnością są
wymienione wyżej elementy zagospodarowania terenu, złożyła oświadczenie o poddaniu się rygorowi
egzekucji stosownie do treści art. 777§ 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku nie wydania
zajmowanego gruntu w stanie uporządkowanym w terminie 14 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

2

UWAGA:
1. ograniczenia wpisane w dziale III księgi wieczystej nr GD1Y/00017303/4 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 - 8.810,-zł + 23%VAT, a w przypadku wyboru płatności okresowej (rocznej) wynosi –
881,-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.

ul. Malinowa 17 A

24

181/1

1030

410 000 + 23% VAT

41 000

4 100

NOWOŚĆ
UWAGA:
1. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej w przypadku płatności
jednorazowej wynosi - 4.552,-zł + 23%VAT, a w przypadku wyboru płatności okresowej (rocznej) wynosi –
455,-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.
Nieruchomość położona jest w Gdyni przy
ul. Kazimierza Jurkiewicza, w obrębie ChwarznoWiczlino jest płaska, niezabudowana, posiada kształt zbliżony do trójkąta i jest porośnięta niską zielenią
nieurządzoną z nielicznie występującymi młodymi drzewami. Sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa wolnostojąca o niskiej intensywności. Media dostępne w przyległych ulicach, na warunkach
do uzgodnienia z gestorami sieci na etapie realizacji inwestycji. Badań geotechnicznych gruntu nie
wykonywano. Ewentualna wycinka zieleni zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z
Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Usuwanie ewentualnych kolizji z istniejącym na działce
zainwestowaniem, sieciami itp. obciąża nabywcę nieruchomości. Dojazd do nieruchomości gruntową,
utwardzoną ulicą Kazimierza Jurkiewicza. Nieruchomość w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako grunt
rolny – RV, inwestor będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego nr 2210 i leży
w strefie przewidzianej pod zabudowę wielorodzinną w budynkach zawierających do 4 mieszkań oraz
zabudowę jednorodzinną wolnostojącą – 073 MW1, Mn1
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Nieruchomości usługowo-przemysłowe

Nr działki
2265

Pow.
2
(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium
(zł)

697

350 000 + 23% VAT

35 000

Postąpienie
min. (zł)
3 500

NOWOŚĆ

usługi turystyki

Nieruchomości usługowe

