
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy 
Dąbrowa, przy ul.Rdestowej w otoczeniu zabudowy usługowej. 
Dojazd do nieruchomości bardzo dobry drogą o nawierzchni 

asfaltowej. Kształt zbliżony do prostokąta, powierzchnia płaska, porośnięta niską zielenią nieurządzoną 
oraz częściowo drzewami. Wycinka drzew i krzewów w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska. Media w 
zasięgu: wodociąg, sieć: elektryczna, kanalizacyjna, gazowa. Przez działkę przebiegają 2 napowietrzne 
sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia- na działce znajdują się 2 słupy kratowe tej sieci.
Teren, w obrębie którego położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. 
Pomianowskiego (plan nr 1908). Nieruchomość znajduje się w strefie 13 P,U - tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.
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GD1Y/00011186/5 KOL 14 129/7 4 916 1 470 000 + 23% VAT 147 000 14 700

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 

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

28 lipca 2022 r.Przetarg odbędzie się                                                                            o godz. 10.00 w sali 105 w budynku Urzędu 

Miasta Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego 52/54. 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 

25 lipca 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 jego akceptacją. Zapłata 

wylicytowanej kwoty  od dnia zamknięcia przetargu.  w całości w ciągu 21 dni

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:
GRZEGORZ MURAWSKI, tel. 58 668 89 40 
e-mail: g.murawski@gdynia.pl

GD1Y/00032233/3 11 3118/5 569 25 000 2 500250 000 + 23%VAT 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest u zbiegu ulic 

Chwarznieńskiej i Jana Kamrowskiego w Gdyni. Kształt 

nieruchomości nieregularny. Ukształtowanie terenu 

płaskie. Przez działkę nr 3118/5 przebiega gazociąg średniego ciśnienia ze strefą kontrolowaną o szerokości 

3m. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny 

koszt. 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. Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez służebność 

przejazdu i przechodu na działce nr 3118/3.

Nieruchomość objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, uchwalonego uchwałą 

Rady Miasta Gdyni nr XXXIII/835/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 

2017 r., poz. 2981), znajduje się w strefie planistycznej 12 U/MW2 - zabudowa usługowa/ zabudowa 

wielorodzinna niska - usługi wymagane są przynajmniej w parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów 

usługowych oznaczonych na rysunku planu.

1 ul. Jana Kamrowskiego 
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NOWOŚĆUwaga 1: Gmina Miasta Gdyni ustanowi w umowie sprzedaży odpłatną i nieograniczoną 
w czasie służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Miasta Gdyni oznaczoną w obrębie ewidencyjnym Chwarzno - Wiczlino jako działka 3118/3, 
położoną przy ul. Jana Kamrowskiego, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3118/5. Wartość prawa 
służebności gruntowej wynosi 12.529,00 zł+23 % VAT (wynagrodzenie jednorazowe)/1.253,00 zł+23 % 
VAT(świadczenie okresowe roczne).

GD1Y/00130287/3 14 900/1 846 40 000 4 000400 000 + 23%VAT 

Nieruchomość położona w Gdyni przy ul.Kolonia, w rejonie 
numeru adresowego "45C”, w obrębie Dąbrowa, jest 
niezabudowana, nieznacznie wyniesiona ponad poziom 

gruntów sąsiadujących, posiada nieregularny romboidalny kształt i jest niezagospodarowana. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz rozwidlenie projektowanych dróg ul.Kolonia oraz drogi 
zbiorczej ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przez teren nieruchomości, wzdłuż południowo zachodniej części 
działki przebiega podziemna instalacja telekomunikacyjna oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna z 
pojedynczym słupem posadowionym na nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć gazowa. 
Usuwanie ewentualnych kolizji z istniejącym na nieruchomości zainwestowaniem, sieciami itp. obciąża 
nabywcę nieruchomości. Na nieruchomości mogą występować instalacje podziemne, nieujawnione na mapie 
zasadniczej pozostającej w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W razie ich 
odkrycia/stwierdzenia przebiegu, nabywca zobowiązany jest do ich usunięcia/przeniesienia na własny koszt. 
Dostęp do mediów na warunkach do uzgodnienia z gestorami sieci na etapie realizacji inwestycji. Badań 
geotechnicznych gruntu nie wykonywano. Dojazd do nieruchomości poprzez utwardzoną płytami 
betonowymi drogę gminną ul. Kolonia. Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowani a przestrzennego nr 1909 i leży w strefie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub 
zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem 13 MN1,U

2 ul.  Kolonia 45C
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Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
MAGDALENA DOMRAZEK, 58 668 89 38 
e-mail: m.domrazek@gdynia,pl

Uwaga: Ostrzeżenie widniejące w dziale III księgi wieczystej GD1Y/00130287/3, nie dotyczy 
nieruchomości oferowanej do sprzedaży ale obciąża całą księgę wieczystą i może zostać przepisane do 
współobciążenia do księgi wieczystej nowozakładanej przez nabywcę nieruchomości.


