
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:

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

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

Gdy inwestujesz - Gdynia

Przetarg odbędzie się w czwartek                                                                             o godz. 10.00, 

sala „E” budynek II Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni przy 

al. Zwycięstwa 96/98. 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 

6 czerwca 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 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 (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

 9 czerwca 2022 roku

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

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

Nieruchomość położona jest w dzielnicy 
Oksywie. Działki tworzą teren inwestycyjny 

o nieregularnym kształcie. Ukształtowanie terenu o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych. 
Nieruchomość jest porośnięta jest krzewami i drzewami, których wycinkę należy uzgodnić z Wydziałem 
Ogrodnika Miasta. Dojazd do nieruchomości powinien odbywać się od ul. Zielonej poprzez działki gminne 
nr:   325/1, 326/2, 328/2,  które przy umowie sprzedaży zostaną obciążone odpłatną i nieograniczoną 
w czasie służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela sprzedawanych działek, 
zgodnie z przebiegiem wskazanym w plikach do pobrania na stronie investgdynia.pl. Nieruchomość 
znajduje się w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej (sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć 
kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa) W północno - wschodniej części 
działki znajdują się przewody sieci elektroenergetycznej biegnące od trafostacji. Poza 
zagospodarowaniem uwidocznionym na mapie zasadniczej Gminie Miasta Gdyni nie jest znany faktyczny 
stan zainwestowania w gruncie. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty zabudowane budynkami 
mieszkaniowymi jednorodzinnymi oraz tereny niezabudowane. 
Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci Inwestor jest zobowiązany ustalić z gestorem sieci na 
etapie realizacji inwestycji. Wewnątrz działki nr 326/2 wyodrębniona została działka nr 327, na której 
znajduje się trafostacja, która wkracza częściowo na działkę nr 326/2. W akcie notarialnym sprzedaży 
nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przejazdu 
i przechodu do działki nr 327 poprzez działkę nr 326/2 na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 327 
zgodnie z mapą stanowiącą załącznik graficzny nr 3. 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 dzielnic 
Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego (nr planu 
0206) i znajduje się w strefie oznaczonej jako 015 MN3, MW1, U – zabudowa jednorodzinna, zabudowa 
wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań, zabudowa usługowa.

1 ul. Bosmańska-Zielona

UWAGA: Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności 
drogowej na działkach nr 325/1, 326/1, 328/1 wynosi  23 553 zł + 23% VAT.

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

GD1Y/00014062/1 14 1311/1, 1312/2 670 38 000 3 800380 000 + 23%VAT 

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Dąbrowa. 

Działki tworzą parcelę o nieregularnym kształcie. Ukształtowanie 

terenu o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych. Dojazd 

do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury 

technicznej (sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

wodociągowa). Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi 

jednorodzinnymi oraz tereny niezabudowane. 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 z dopuszczeniem usług

2 ul. Miętowa 56 
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GD1Y/00010831/5 21 324/1, 325/2, 
326/2, 328/2

4635 430 000 43 0004 300 000 + 23%VAT 
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Nieruchomość położona jest w dzielnicy Witomino-
Lesniczówka. Działka ma kształt regularny. Ukształtowanie 

terenu płaskie. Nieruchomość  niezabudowa, porośnięta roślinnością nieurządzoną w postaci drzew i 
krzewów. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Słonecznej. Dojazd do nieruchomości 
zapewniony jest drogą utwardzoną o dobrym stanie technicznym. Nieruchomość znajduje się na obszarze, 
który ma dostęp  do urządzeń infrastruktury technicznej (sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji 
sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa). Przez teren nieruchomości (od stacji 
transformatorowej w kierunku północnym przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna eW2A).  Sieć 
elektroenergetyczna przebiega również  wzdłuż północnej, południowej oraz wschodniej granicy 
nieruchomości. Na działce znajduje się niefunkcjonujący słup oświetleniowy. Otoczenie nieruchomości 
stanowią grunty zabudowane obiektami mieszkaniowymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz 
trafostacją. 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.
Brak planu miejscowego. Ustalenie przeznaczenia terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. Na wniosek Gminy Miasta Gdyni została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr: 
RAA.6730.2.32.2021.ES410/dz.143 na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Na dzień sporządzania 
niniejszego wykazu ww. decyzja nie jest ostateczna (sprawa odwołania jest rozpatrywana przez 
Samorządowe Koleg ium Odwoławcze).

3 ul. Słoneczna 40

GD1Y/00001863/2 29 143 588 76 500765 000 + 23%VAT 
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NOWOŚĆ
7 650

Nieruchomość położona jest w Gdyni przy ul.Radosnej 7A, w 
obrębie Wielki Kack, jest płaska, niezabudowana, posiada 

nieregularny kształt i jest zagospodarowana zielenią nieurządzoną z drzewami i krzewami. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa jednorodzinna, inny teren budowlany a także częściowo nieurządzona droga (ul. 
Radosna) i skarpa oddzielająca nieruchomość od ul.Nowodworcowej. Dostęp do mediów w przyległych 
ulicach, na warunkach do uzgodnienia z gestorami sieci na etapie realizacji inwestycji. Dojazd do 
nieruchomości od ul.Radosnej. 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 obciąża nabywcę 
nieruchomości. 
Przedmiotowa nieruchomość leży w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego nr 1701.  W dniu 24.09.2014 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XLVI/985/14 o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1708, który 
obejmuje sprzedawaną nieruchomość. Zgodnie z ustaleniami dotychczasowego oraz założeniami nowego 
planu nieruchomość leży w strefie przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – wolnostojącą, bliźniaczą 
lub szeregową.

4 ul. Radosna 7A

GD1Y/00014478/0

GD1Y/00028639/8
27

2727/2 

2726/2
577 60 000600 000 + 23%VAT 
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6 000

Nieruchomość położona jest w Gdyni u 
zbiegu ulic Dantyszka i Opata Hackiego, 

w obrębie Leszczynki, jest płaska, niezabudowana, posiada nieregularny lecz zwarty kształt i jest 
zagospodarowana zielenią urządzoną z nielicznymi drzewami rosnącymi przy obrzeżach nieruchomości. 
Sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, lokalny teren rekreacyjny i w/w drogi publiczne. Dostęp do 
mediów 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. Przez teren 
nieruchomości przebiega podziemna sieć ciepłownicza oraz sieć elektroenergetyczna. Usuwanie 
ewentualnych kolizji z istniejącym na działce zainwestowaniem, sieciami itp. obciąża nabywcę 
nieruchomości. Dojazd do nieruchomości drogami gminnymi ul.Dantyszka  i ul.Opata  Hackiego. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina 
dysponuje decyzją o warunkach zabudowy wielorodzinnej z niezbędną infrastrukturą techniczną
i komunikacją nr RAA.6730.2.5.2021.KR-512/18 z dnia 5.04.2021r., która może zostać przeniesiona na 
nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu.

5 ul. Dantyszka 18 / Op.Hackiego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w 
Gdyni przy ul. Św. Mikołaja „43C”, regularnym 

kształcie (prostokąt) i płaskim ukształtowaniu terenu. Działka porośnięta jest zielenią nieurządzoną – 
kilkoma drzewami. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu.
W zachodniej części działki wzdłuż jej krótszego boku, przebiega sieć wodociągowa. Przy płd. granicy 
działki znajdują się dwie studzienki: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Media dostępne w 
przyległych ulicach na warunkach do uzgodnienia z gestorami sieci na etapie realizacji inwestycji. 
Warunków geotechnicznych nie badano. Usuwanie ewentualnych kolizji z istniejącym na działce 
zainwestowaniem, obciąża nabywcę nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Św. 
Mikołaja – droga o nawierzchni z płyt betonowych „jumbo”. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty 
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowa usługowo - przemysłowa, rzeka 
Chylonka oraz tory kolejowe. 
Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany tut. urzędu, na podstawie złożonego 
wniosku.

6 ul. Św. Mikołaja „43C”
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KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

NOWOŚĆ
1 300

UWAGA: ostrzeżenia wpisane w działach III obydwu ksiąg wieczystych wymienionych w wykazie, 
nie dotyczą nieruchomości oferowanej na sprzedaż lecz obciążają całe księgi wieczyste i mogą zostać 
przepisane do nowej księgi zakładanej przez nabywcę nieruchomości. 

GD1Y/00017306/5 

GD1Y/00017305/8
18

411

 412/1
800 120 0001 200 000 + 23%VAT 

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

NOWOŚĆ
12 000

UWAGA: Ostrzeżenia widniejące w działach III obydwu ksiąg wieczystych objętych wykazem oraz 
uprawnienie w dziale I księgi wieczystej GD1Y/00017305/8, nie dotyczą nieruchomości oferowanej 
do sprzedaży ale obciążają całe, obecne księgi wieczyste i mogą zostać przepisane do współobciążenia 
do księgi wieczystej nowozakładanej przez nabywcę nieruchomości.

             

UWAGA1: Wpisane w dziale I Sp KW nr GD1Y/00017305/8 uprawnienie dotyczące 
nieodpłatnej służebności gruntowej na prawie przejazdu i przechodu oraz wpisane w dziale 
III ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz 
ograniczone prawa rzeczowe nie dotyczą działki będącej przedmiotem sprzedaży ale obciążają 
całą księgę wieczystą i mogą zostać przepisane do nowej księgi zakładanej przez nabywcę 
nieruchomości.
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