
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
EMILIA TOR, tel. 58 668 89 39
e-mail: e.tor@gdynia.pl

Nieruchomość położona w dzielnicy Oksywie 
pomiędzy ulicami Bosmańską, Algierską 

i Aragońską. Teren posiada  nieregularny kształt, od ul. Aragońskiej teren płaski ze spadkiem w kierunku 
ul. Algierskiej. Występujące na działce nieliczne drzewa i krzewy można usuwać jedynie w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami. Na terenie dz. 1347/3 zlokalizowany jest miejski kanał deszczowy DN 600 - 
ZDiZ dopuszcza zmianę jego przebiegu oraz dwa kanały ściekowe: nieczynny DN 200 i funkcjonujący 
DN 300. Niezbędne uzbrojenie znajduje się w przyległych drogach. Na fragmencie działki nr 1347/3 
znajduje się ogrodzenie Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Bosmańska 23, które zostało przejęte na 
własność Gminy Miasta Gdyni. Nabywca działek będzie zobowiązany do ustanowienia w umowie 
sprzedaży nieograniczonej w czasie służebności drogowej obciążającej działkę nr 1347/4 na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działek nr 1430, 1427, 1425, 1423, 1421, zgodnie z załącznikiem graficznym 
dołączonym do oferty nieruchomości na stronie www.investgdynia.pl w plikach do pobrania. Dojazd do 
nieruchomości odbywa się od ulicy Bosmańskiej przez dz.1341 lub zjazdem od ul. Aragońskiej przez dz. 
1453 lub nr 1439. 
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego  uchwałą nr III/19/18 z dnia 05.12.2018r 
przystąpiono do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. Śmidowicza i Arciszewskich. Gmina legitymuje się dwiema  
ostatecznymi decyzjami  o warunkach zabudowy wydanymi dla inwestycji polegającej na: 1/ budowie 
dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – dla działek nr 1344, 1347 i 1439 oraz 2/ dla 
budowy budynków wielorodzinnych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą – dla 
pozostałych działek.

6 ul. Bosmańska Aragońska

GD1Y/00003446/7

GD1Y/00008394/2

21

1347/2, 1347/3,
1347/4, 1439,
1448, 1449, 1450,
1451, 1452, 1453

11116 530 000 53 0005 300 000 + 23 VAT
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1344

Nieruchomość położona w dzielnicy 

Orłowo przy ul. Orłowskiej 13-15. 

Teren płaski o nieregularnym kształcie, 

częściowo ogrodzony. Na nieruchomości rosną pojedyncze drzewa i miejscowo zaniedbane krzewy, 

wycinka powinna nastąpić w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska tut. Urzędu. Działki tworzą 

funkcjonalnie jedną całość.  Nieruchomość zabudowana jest: 

1. budynkiem parterowym, usługowym ul. Orłowska 13, o pow. 740,72m², na którym ciąży obowiązek 

rozbiórki,  

2. budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym przy ul. Orłowskiej 15 - dawny  pensjonat „Czerwony 

Dwór” – o pow. 364,75m² , który wymaga generalnego remontu. Budynek wpisany jest do gminnej 

ewidencji zabytków i objęty został ochroną konserwatorską – grupa A obiekty o wysokich walorach 

kulturowych.

Zachodnia część terenu położona  w strefie „E” ochrony ekspozycji, a wschodnia część w strefie ”K” 

ochrony krajobrazu integralnie związanego z zespołami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków. 

Teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy zespołu 

willowo-letniskowego Orłowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Orłowskiej.  

Niezbędne uzbrojenie na nieruchomości oraz w przyległej ulicy. Warunki techniczne przyłączenia 

nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, inwestor zobowiązany jest uzgodnić z odpowiednimi gestorami 

sieci. Warunków  geotechnicznych nie badano. 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego   miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, 

Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka (nr 1508) przewiduje usługi turystyki, usługi kultury 

wymagane w strefie B i przynajmniej od strony ul. Orłowskiej w strefie A;  w strefie A wprowadza się 

zabudowę   wielorodzinną niską    (symbol  05 UT,UK/MW2) Niewielka część działki nr 2458 leży w strefie 

063ZP – zieleń urządzona .  
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GD1Y/00023669/2
GD1Y/00024107/2  

22 2454 2458  
2453 2456

7671
65

23 000 000 + 23% VAT
przy czym  podatek VAT 
zostanie naliczony od 
48,36% wylicytowanej ceny.

2 300 000  230 000

7 ul. Orłowska 13-15 (Maxim)

UWAGA: 

1. W dziale III kw nr  GD1Y/00023669/2 wpisane są  służebności gruntowe ( wpis 1 i 2 ) na rzecz każdoczesnych  

właścicieli lub użytkowników wieczystych działek nr 2455 i 2461, które obciążają zbywane działki nr 2454 i 2458  

oraz pod nr wpisu 3 służebność drogi koniecznej, która nie dotyczy zbywanych działek, ale może zostać 

przepisana do nowo zakładanej księgi wieczystej, do której zostaną przeniesione sprzedawane działki.   

2. W dziale I kw nr GD1Y/00024107/2 ujawnione jest uprawnienie Gminy wynikające z prawa ujawnionego w 

dziale III innej księgi wieczystej, które nie dotyczy zbywanych działek. Gmina złoży oświadczenie o  wyrażeniu 

zgody na nie przenoszenie tego uprawnienia do nowej księgi wieczystej zakładanej dla zbywanych działek nr 

2453 i 2456, przy umowie sprzedaży nieruchomości. 

7736suma:

576,504 mm

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miasta Gdyni oraz przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 

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:
EMILIA TOR, tel. 58 668 89 39
e-mail: e.tor@gdynia.pl

Nieruchomość położona w południowej części dzielnicy Działki Leśne  
przy ul. Bydgoskiej i Śląskiej w Gdyni. Teren niezabudowany, 
ukształtowanie urozmaicone. Parcela posiada nieregularny kształt, 

jest nieogrodzona.  Na nieruchomości rosną  pojedyncze  drzewa, ich ewentualna wycinka powinna 
nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Niezbędne uzbrojenie oraz dojazd od 
ul. Bydgoskiej. Na terenie występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z przebiegu 
linii wysokiego napięcia 11kV, przy czym plan  dopuszcza zmianę przebiegu linii energetycznych lub ich 
skablowanie. 
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego 
nr 1006  przewiduje: zabudowę jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą, zabudowę wielorodzinną w 
budynkach zawierających do 8 mieszkań (symbol 02 MN2, MW1,U ) przy czym ustala się obszar wyłączony z 
zabudowy i do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno – wypoczynkowej. Działka nr 1241/1 
objęta jest zapisami planu miejscowego nr 1005 , który przewiduje zabudowę usługową/ zabudowę 
wielorodzinną (  symbol 087 U/MW3 ) 
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GD1Y/00049062/5 
GD1Y/00009529/5
GD1Y/00008662/2

13

1290/1, 1290/2, 
1291, 1241/2, 
1241/1, 1242, 

1370/1

1 209 850 000 + 23% VAT 85 000  8 500

4 ul. Bydgoska

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

Nieruchomość położona w dzielnicy 

O r ł o w o   p o m i ę d z y  u l i c a m i  

Folwarczną, Wrocławską i Architektów. Teren płaski o nieregularnym kształcie, częściowo ogrodzony. Na 

nieruchomości rosną pojedyncze drzewa i miejscowo zaniedbane krzewy, wycinka powinna nastąpić w 

uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Działki tworzą funkcjonalnie jedną całość.  Niezbędne 

uzbrojenie na nieruchomości oraz w przyległych drogach. Nieruchomość zabudowana jest następującymi 

obiektami: - budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 977,49m² - ul.Folwarczna 9-11, budynkiem ptaszarni o 

pow. użytk. 99,67m², budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 69m² oraz budynkami usługowymi 

oznaczonymi kolejno jako : nr 1 o pow. użytk. 1351,61m², nr 2 o pow.użytk. 1178,93m² – ul.Wrocławska 93, 

nr 3 o pow.użytk.146,01m²,  nr 4 o pow. użytk.184,24m². Sytuacja uwidoczniona jest na mapie 

udostępnionej w plikach do pobrania, w zakładce dotyczącej nieruchomości, na stronie 

www.investgdynia.pl. Dojazd do nieruchomości odbywa się aktualnie od ul. Folwarcznej i Wrocławskiej. 

Nieruchomość położona jest w granicach zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku wpisanego do 

rejestru zabytków województwa pomorskiego obecnie pod nr 12.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej (nr 1507) przewiduje zabudowę  

usługową, zieleń urządzoną, a także dopuszcza lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w 

budynkach zawierających do 8 mieszkań,  we wskazanej na rysunku planu strefie dopuszczalnej lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej na terenach usług i zieleni urządzonej (symbol 12 U, ZP rejon B i C - U, ZP,MW1)  

6 ul. Folwarczna / Wrocławska

GD1Y/00023787/5

GD1Y/00023783/7

22

474/2 13 842

2 300 000 230 000

23.000.000,-zł 

Przy czym od ceny  
uzyskanej w wyniku 
przetargu zostanie 
zastosowana 10% 
bonifikata z tytułu 

wpisania 
nieruchomości do 
rejestru zabytków 
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569

UWAGA: 
W umowie sprzedaży Gmina Miasta Gdyni złoży wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej , która zostanie 
założona dla zbywanych nieruchomości , informacji o wpisaniu do rejestru zabytków zespołu dworsko-
parkowego w Małym Kacku w Gdyni na podstawie przepisu art. 9 ust.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami  oraz wniosek o wpisanie ostrzeżenia o przysługującym gminie na podstawie art. 109 ust.1 
pkt.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami prawie pierwokupu. 

4 964

razem 18 806 
NOWA CENA

Gdy inwestujesz - Gdynia

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
MAGDALENA DOMRAZEK, 58 668 89 38 
e-mail: m.domrazek@gdynia,pl

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 
zurbanizowanym, w dzielnicy Orłowo. Znajduje się w 
otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, od strony 

północno – wschodniej sąsiaduje z torami kolejowymi. Nieruchomość ma regularny kształt, jest 
niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta niską zielenią nieurządzoną – drzewami 
i krzewami. Teren płaski. Dojazd do nieruchomości powinien odbywać się od ul. Inżynierskiej poprzez 
działkę gminną nr 1053 (ul. Sędziowska), która przy umowie sprzedaży zostanie obciążona przez Gminę 
Miasta Gdyni odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przejazdu i przechodu na rzecz 
każdoczesnego właściciela przedmiotowych działek, zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączniku 
graficznym nr 3, udostępnionym w plikach do pobrania w zakładce dotyczącej nieruchomości na stronie 
www.investgdynia.pl. W zasięgu nieruchomości infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna. 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 jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy, uchwalonego uchwałą Nr 
XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.08.2009 r. Nieruchomość w planie miejscowym ujęta jest 
w strefie planistycznej nr 01 MN1, U – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa usługowa. 
Z uwagi na przebieg linii zabudowy nieruchomość może być przeznaczona tylko pod zabudowę usługową.

3 ul. Inżynierska 87C
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GD1Y/00000928/9
GD1Y/00000927/2

22
1060, 1061/2, 

1057/1
993 910 000 + 23% VAT 91 000  9 100

Uwaga 1. 
Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej na działce nr 1053 w przypadku 
wynagrodzenia jednorazowego wynosi 22 474 zł + 23% VAT, a w przypadku wyboru płatności okresowej 
(rocznej) wynosi 1 663 zł + 23% VAT, przy czym wynagrodzenie okresowe płatne jest do 31 marca każdego 
roku i co roku podlega waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych 
przez Prezesa GUS.

Przetarg odbędzie się                                                                                o godz. 10.00, sala Morska budynek 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 2 maja 2022 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. 

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 

zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym wybranej przez siebie nieruchomości, oraz 

z regulaminem przetargu i ich akceptacją. Zapłata wylicytowanej kwoty  od dnia w całości w ciągu 21 dni

zamknięcia przetargu.  

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 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

6 maja 2022 roku

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

Nieruchomość jest zlokalizowana w dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino przy ul. Afrodyty. Kształt nieruchomości 
nieregularny. Sieci uzbrojenia znajdują się w przyległych 

ulicach. Działka porośnięta drzewami, krzewami i niską zielenią nieurządzoną – ewentualna wycinka w 
uzgodneniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć 
elektroenergetyczna wysokiegio napięcia. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna 
niska, tereny zielone oraz obwodnica Trójmiasta. Dojazd do nieruchomości od ulicy Afrodyty. 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.
Obszar, w obrębie którego położona jest przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego 
Chwarzno, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/1086/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2017 r. (plan nr 
2211). Zgodnie z zapisami powyższego planu nieruchomość jest położona w strefie oznaczonej symbolem 
13 MW1 – zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań.  
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GD1Y/00024564/3 11 715/4 14 280 5 000 000 + 23% VAT 500 000  50 000

1 ul. Aresa / Afrodyty

Nieruchomość położona w dzielnicy Działki Leśne  przy ul. 

Białostockiej 3. Teren płaski o regularnym kształcie, nie 

ogrodzony. Na nieruchomości rosną pojedyncze krzewy. Działki 

tworzą funkcjonalnie jedną całość. Nieruchomość zabudowana jest 2 – kondygnacyjnym budynkiem 

usługowym, częściowo podpiwniczonym, o pow. użytkowej wynoszącej 769,87 m². Obiekt wybudowany 

w technologii tradycyjnej¸ z doprowadzoną instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Działki 

uzbrojone. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Białostockiej i Śląskiej. Warunki 

techniczne przyłączenia nieruchomości do innych sieci uzbrojenia terenu, inwestor zobowiązany jest 

uzgodnić z odpowiednimi gestorami sieci. Warunków  geotechnicznych nie badano.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego   miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej (nr 1004) przewiduje 

zabudowę usługową , przy czym zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może 

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy 

z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych 

wskaźników lub parametrów( symbol 13U.)

7 ul. Białostocka 3

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00018846/9
GD1Y/00046498/9   

13
1522, 1523  

1524  
1010 3 500 000 350 000  35 000

NOWOŚĆ

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. 

2 ul. Knyszyńska 3

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

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

NOWOŚĆ

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.

9 ul. Malinowa  10 

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

24
198, 199/2

 200
1473 580 000 + 23% VAT 58 000 5 800

GD1Y/00010943/3

GD1Y/00017303/4

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. 

Nieruchomość położona jest w Gdyni przy 
ul. Kazimierza Jurkiewicza, w obrębie Chwarzno-

Wiczlino 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

10 ul. Jurkiewicza

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

11 2265 697 350 000 + 23% VAT 35 000 3 500GD1Y/00102728/2

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nieruchomość położona w dzielnicy Orłowo przy ul. 
Orłowskiej. Teren płaski o kształcie zbliżonym do 

prostokąta; częściowo ogrodzony. Na nieruchomości rosną pojedyncze drzewa i miejscowo zaniedbane 
krzewy, wycinka powinna nastąpić w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika Miasta tut. Urzędu. Działki 
tworzą funkcjonalnie jedną całość. Teren położony jest w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego 
rozplanowania i zabudowy zespołu willowo-letniskowego Orłowa, z dopuszczeniem pewnych 
przekształceń i uzupełnień. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Orłowskiej.  Niezbędne 
uzbrojenie na nieruchomości oraz w przyległej ulicy. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do 
sieci uzbrojenia terenu, inwestor zobowiązany jest uzgodnić z odpowiednimi gestorami sieci. Warunków  
geotechnicznych nie badano.
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej (nr 1509) przewiduje usługi turystyki, 
usługi kultury wymagane przynajmniej od strony ul. Orłowskiej oraz w strefie zabudowy wielorodzinnej – 
symbol 05 UT,UK/MW2.  

8 ul. Orłowska 17 

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

22 2454, 2453

 

3707 18 540 000 + 23% VAT 1 854 000 185 400
GD1Y/00023669/2, 

GD1Y/00024107/2

NOWOŚĆ
UWAGA:    1. W dziale III księgi wieczystej GD1Y/00023669/2 wpisane są  służebności 
gruntowe (wpis 1 i 2) na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działek nr 2455 
i 2461, które obciążają zbywaną działkę nr 2454, oraz pod nr wpisu 3 służebność drogi koniecznej, która 
nie dotyczy zbywanych działek, ale może zostać przepisana do nowo zakładanej księgi wieczystej, do której 
zostaną przeniesione sprzedawane działki.   
 2. W dziale I księgi wieczystej GD1Y/00024107/2 ujawnione jest uprawnienie Gminy wynikające z prawa 
ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, które nie dotyczy działki 2453. Gmina złoży oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na nie przenoszenie tego uprawnienia do nowej księgi wieczystej zakładanej dla 
zbywanej działki nr 2453, przy umowie sprzedaży nieruchomości.  

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

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w dzielnicy Cisowa 

przy ul. Hutniczej 63. Nieruchomość jest niezabudowana 

i zlokalizowana w pasie terenu pomiędzy ulicą Hutniczą a torami 

kolejowymi, w niewielkiej odległości od granicy z Gminą Rumia. Działka posiada kształt nieregularny, 

teren o konfiguracji płaskiej, o wysokim poziomie wód gruntowych, porośnięta drzewami i krzewami. 

Poprzez teren przebiegają rowy odwadniające. Sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, ogródki 

działkowe, w nieco dalszej odległości obiekty o funkcji handlowo – usługowej oraz przemysłowej. 

Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika Miasta tut. Urzędu. Dojazd 

do nieruchomości należy projektować z ulicy Hutniczej w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni. Działka 

w Ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako użytek: ŁIV, ŁVI – inwestor jest zobowiązany 

do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. W przypadku wystąpienia 

kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu inwestor jest zobowiązany do ich usunięcia w uzgodnieniu 

z odpowiednim gestorem na własny koszt. Warunków geotechnicznych nie badano. Ustalenie sposobu 

zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział 

Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku.

11 ul. Hutnicza 63

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00017301/0 12 207 11 631 2 500 000 + 23% VAT 250 000 25 000

Uwaga: w dziale III księgi wieczystej GD1Y/00017301/0 zostało wpisane ostrzeżenie o niezgodności 
stanu prawnego ujawnionego w księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz ograniczone 
prawo rzeczowe dot. służebności gruntowej – drogi koniecznej. Powyższe wpisy nie dotyczą działki 
będącej przedmiotem sprzedaży. Przedmiotowe ograniczenia mogą zostać przepisane do nowo 
zakładanej księgi wieczystej przez nabywcę nieruchomości.  

Nieruchomości położone są w 
dzielnicy Oksywie przy ul. Płk. 

Stanisława Dąbka. Działki posiadają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, Ukształtowanie terenu 
płaskie. Na nieruchomościach rosną miejscowo pojedyncze drzewa i krzewy, ewentualna wycinka zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Niezbędne uzbrojenie na działce lub w przyległej ulicy płk. 
St. Dąbka. Dojazd do nieruchomości powinien odbywać się od ulicy płk. Stanisława Dąbka, poprzez 
ustanowioną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu.
Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic A.Dickmana, Płk.Dąbka i Zielonej przewiduje zabudowę 
jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą, zabudowę wielorodzinną niską, zabudowę usługową (strefa 
16 MN2, MW2, U.) Na terenie występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające 
z przebiegu paliwowych rurociągów przesyłowych. 

Każda z powyższych nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

21GD1Y/00024843/3 

5 ul. Płk. Stanisława Dąbka „1”

Przez działkę odbywa się zwyczajowy dojazd na zaplecze budynku usytuowa-
nego przy ul. Zielonej 32, który jest przewidziany do likwidacji ponieważ obiekt 
ten posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ul. Zielonej.  
Ponadto na działce usytuowany jest punkt oświetleniowy (słup) zasilany z sieci 
napowietrznej , którego usunięcie możliwe jest po złożeniu wniosku o usunię-
cie kolizji do Energii - Oświetlenie z siedzibą w Sopocie.
Gmina Miasta Gdyni ustanowi odpłatną* (jednorazowo = 4 046 zł, okresowo 
(rocznie) = 299 zł) i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na 
prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 408 i 401/4  na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 401/2

Gmina Miasta Gdyni ustanowi odpłatną* (jednorazowo = 4 432 zł, okresowo 
(rocznie) = 328 zł) i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą 
na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 408 i 401/4 na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 401/3

401/2 1 359 810 000 + 23% VAT 81 000 8 100

401/3 1 345 802 000 + 23% VAT 80 200 8 020C

*Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej w przypadku 
płatności jednorazowej lub w przypadku wyboru płatności okresowej (rocznej) podano w tabeli
przy czym wynagrodzenie okresowe płatne jest do 31 marca każdego roku, będzie podlegało waloryzacji 
o roczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych a także każda z opłat obciążona jest  podatkiem 
według obowiązującej stawki - obecnie 23%VAT.

B

Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 
Pierwsza opłata wyniesie 25% ceny nieruchomości gruntowej. 
Opłaty roczne wyniosą 3% ceny nieruchomości gruntowej, wnosić je należy przez cały okres użytkowania 
wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się 
za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zasady aktualizacji opłat rocznych 
określone są w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomość przeznaczona do oddania 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, 

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1, w związku 
z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz na podstawie 236 § 1 ustawy Kodeks 
cywilny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże 
w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego – uchwała Rady Miasta Gdyni z dn. 29.10.2003r. nr XII/240/03 
(tekst jednolity: uchwała Rady Miasta Gdyni z dn. 18.12.2013r. nr XXXVII/783/13) zbywana nieruchomość 
znajduje się w strefie planistycznej oznaczonej symbolem 16 UC 1 – usługi komercyjne osiedlowe.
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drobną zielenią. Działka o regularnym 
kształcie, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Teren płaski. Uzbrojenie na działce oraz 
w zasięgu: energia elektryczna, gazociąg, wodociąg, kanalizacja, c.o., telekomunikacja. Dział III księgi 
wieczystej przedmiotowej nieruchomości obciążony jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu 
na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z s. w Gdyni – szczegółowy zakres 
i treść przedmiotowej służebności określony został w akcie notarialnym ustanowienia służebności, 
będącym w aktach KW GD1Y/00114345/0, oraz w aktach sprawy prowadzonej przez tut. Organ  
(możliwość wglądu).

GD1Y/00114345/0 20 2045 2099 97 000 9 700970 000 + 23 % VAT 

12 ul. Unruga/Nasypowa

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
ANDRZEJ TOMASZEWSKI tel. 58 668 89 48 
e-mail: a.tomaszewski@gdynia,pl

NOWOŚĆ


