
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli  
nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  

Warunkami uczestnictwa w przetargu 

ustnym ograniczonym są: 

1)          złożenie pisemnego zgłoszenia   

  uczestnictwa w przetargu, 

2) złożenie oświadczenia o posiadaniu  

  tytułu prawnego w postaci prawa  

  własności lub współwłasności           

 nieruchomości przyległej

  do przedmiotowej nieruchomości,

3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego 

  wpłatę wadium.

W przypadku współwłaścicieli nieruchomości 

powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie.

!

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 509, który odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku 

o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie 

uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w zamkniętej kopercie 

z umieszczonym na niej napisem „Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 

ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 24 czerwca 2022 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej 509" 

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 w godz. 8.00 - 16.00 lub całodobowej wrzutni na 

dokumenty usytuowanej w ścianie budynku od ulicy Bema. Komisja przetargowa, po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków 

uczestnictwa w przetargu, dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez 

wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na BIP i elektronicznej tablicy Urzędu Miasta na stronie eto.um.gdynia.pl  w dniu 20 czerwca 

2022 r. o godz. 14.00. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 

0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z 

potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Zapłata wylicytowanej kwoty nabycia 

nieruchomości musi być uiszczona w całości, w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Nieruchomości nie są obciążone 

hipotecznie. 

Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności do 

nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o nieruchomości. Dodatkowe 

informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16.

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

1 ul. Morska 509

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
MAGDALENA DOMRAZEK tel. 58 668 85 32
e-mail: p.szymczak@gdynia.pl

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Morskiej w Gdyni. Kształt nieruchomości 

nieregularny. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany 

usunąć na własny koszt. Przez obszar nieruchomości przebiegają 3 sieci elektroenergetyczne i sieć 

wodociągowa. Poza sieciami ujawnionymi na aktualnej mapie zasadniczej sprzedającemu nie jest 

znany faktyczny stan zainwestowania w gruncie. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu 

z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Warunków geotechnicznych nie badano. Działka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny (RVI) – inwestor będzie zobowiązany do 

uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Nieruchomość nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka zlokalizowana jest w granicach sporządzanego na podstawie uchwały nr XLI/847/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. MPZP części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i 

Chylońskiej.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do zbywanej działki nr  1581, obręb 001 _C2 isowa.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego.

Nieruchomość z uwagi na jej wielkość i cechy geometryczne nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Ze względu na możliwość poprawy warunków zagospodarowania dwóch 

nieruchomości sąsiednich zbycie następuje w trybie przetargu ograniczonego do ich właścicieli.

Uwaga:

W Dziale III KW nr GD1Y/00017301/0 wpisane są: ostrzeżenie i ograniczone prawo rzeczowe, które nie dotyczą działki przeznaczonej do sprzedaży, jednak mogą obciążyć księgę wieczystą, do której 

zostanie wpisana działka nr 1581 po sprzedaży.

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąp.
min. (zł)

GD1Y/00017301/0 12 1581 304 120 000 + 23 % VAT 12 000 1 200

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


