
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
na terenie zurbanizowanym, w dzielnicy 
C h y l o n i a  w  o t o c z e n i u  t e r e n ó w  

przemysłowych. Działka ma nieregularny kształt, jest niezabudowana i niezagospodarowana porośnięta 
niską zielenią nieurządzoną oraz częściowo utwardzona płytami betonowymi. Teren płaski, ogrodzony. 
Ogrodzenie działki nie biegnie wzdłuż jej granic. W zasięgu nieruchomości infrastruktura techniczna: sieć 
wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,sieć gazowa,sieć telekomunikacyjna. W ewidencji gruntów 
i budynków działka nr 571/10 oznaczona jako użytki rolne (ŁIV,RVI) działka nr 573/11 oznaczona jako 
użytek rolny (RVI). Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzyskać decyzję 
o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Dostęp do drogi publicznej-poprzez drogę wewnętrzną 
ul. Krzywoustego.
Brak planu miejscowego. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy: zabudowa 
usługowa (budowa budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną)

9 ul. Hutnicza - Krzywoustego

KW KM Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00017305/8 GD 23 571/10
573/11

833 
1955

1 260 000 + 23% VAT 126 000 12 600

Poprzednie numery działek: 531/7, 543/5, 531/4

NOWA CENA

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

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

Przetarg odbędzie się                                                                                          o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze 
Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO BANK 
POLSKI S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 sierpnia 2017 roku. 
Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest 
równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego 
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 (Dz.U.2015.1774 
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. W  związku z nowym podziałem 
jednostki ewidencyjnej m. Gdynia na 22 obręby ewidencyjne dostosowane do granic 22 dzielnic, 
numery działek ewidencyjnych ulegają zmianie. W tabelach podane są nowe numery działek, 
poprzednie numery działek znajdują się  pod tabelą. 

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 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

25 sierpnia 2017 roku

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

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

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:
KATARZYNA SZMAŃDA, 58 668 89 38 
e-mail: k.szmanda@gdynia,pl

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym 
w dzielnicy Gdynia - Mały Kack, w pasie terenu pomiędzy ulicami 
Wielkopolską i Olgierda, o kształcie prostokąta, zabudowana 

budynkiem w złym stanie technicznym. Uzbrojenie w media na terenie nieruchomości i w przyległych 
ulicach. Dojazd do nieruchomości od ul.Olgierda. Teren nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy przewidującą, w 
miejsce istniejącej zabudowy, nowy budynek jednorodzinny z niezbędną infrastrukturą. Ponadto na 
wniosek osoby prywatnej wydano decyzję o warunkach zabudowy budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym.

3 ul. Olgierda 13

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00023783/7 19 1837 675 500 000 50 000 5 000

Kształt nieruchomości nieregularny, z dostępem 
do drogi publicznej – al. Zwycięstwa poprzez 
n o w o - w y b u d o w a n e  p r z e d ł u ż e n i e  

ul. Harcerskiej. Teren o konfiguracji płaskiej, miejscami porośnięty drzewami i krzewami. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, wielorodzinna oraz tereny kolejowe. 
Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, gazową, telekomunikacyjną i kanalizację 
sanitarną. Pozostałe sieci dostępne al. Zwycięstwa. Ewentualną wycinkę drzewostanu należy uzgodnić 
z Wydziałem Środowiska.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta decyzją o warunkach 
zabudowy dla zespołu budynków mieszkalno-usługowych. Decyzja nie obejmuje działki nr 131.

4 al. Zwycięstwa 18-30

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00024365/8
GD1Y/00037991/9
GD1Y/00111236/2
GD1Y/00012816/8
GD1Y/00040140/3

30

110 i 114
111
112
113
131

312 i 3270
906
180
577
240

5485

11 129 000  + 23% VAT 1 112 900 111 290

UWAGA: 1. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca nieruchomości ustanowi w umowie sprzedaży 
nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, 
przez nabytą nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 132, 133, 134, 135 Wzgórze Św. 
Maksymiliana, zgodnie z przebiegiem przez działkę 114, wskazanym na mapie stanowiącej załącznik 
nr 3 do zarządzenia.
 2. W dziale III księgi wieczystej GD1Y/000111236/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe:  
„odpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnego właściciela działki  
nr 837/254 objętej KW GD1Y/00083765/3 polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 
gruntu nr 733/252 objętą niniejszą księgą wieczystą

Nieruchomość jest zlokalizowana w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 
przy ul.Łabędziej. Działka jest niezabudowana, ma regularny kształt 
zbliżony do trapezu. Sieci uzbrojenia terenu są dostępne w ulicy. 

Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Bezpośredni dojazd do 
nieruchomości od ul. Łabędziej. Obszar, w obrębie którego położona jest nieruchomość jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, 
rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, uchwalony Uchwałą nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 22 grudnia 2004 roku (plan nr 2201). Zgodnie z zapisami powyższego planu przedmiotowa działka 
jest położona w strefie oznaczonej jako 001 MN1 – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca 
z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych. Nieruchomość 
sklasyfikowana jako grunt rolny (RV, RVI) - inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej na 
wyłączenie gruntów z produkcji  rolnej. 

2 ul. Łabędzia

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00020350/2 11 2345 4874 1 272 000 + 23% VAT 127 000  12 700

Poprzednie numery działek: 107/2, karta mapy: WI 24

Gdy inwestujesz - Gdynia

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w dzielnicy 
Wzgórze Św. Maksymiliana. Ze względu na małą 
powierzchnię działki oraz niekorzystne uwarunkowania 

terenowe (wysoka skarpa), w miejscowym planie zapisano ustalenia, które uniemożliwiają lokalizację 
zabudowy na tej działce. Okoliczność, że nieruchomość zgodnie z planem nie może być zabudowana nie 
oznacza, że jest ona niesamodzielna. Niniejsza nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej i w związku z 
tym podlega zbyciu w drodze przetargu nieograniczonego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana 
w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, działka znajduje się w strefie 018 MW1,U – zabudowa 
jednorodzinna wolno stojąca i zabudowa usługowa

 

5 ul. Bolesława Prusa

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela: 
IZYDORA SLAJKOWSKA, 58 668 85 32
e-mail: i.slajkowska@gdynia,pl

GD1Y/00000148/7 30 1447 277 79 900 7 990799 000 + 23%VAT 

 Uwaga:
- W księdze wieczystej, w dziale III, istnieje zapis prawa drogowego, wpisanego w 1931 r. do pierwotnych 
 ksiąg wieczystych i tu przeniesione do współobciążenia wobec ich późniejszego zamknięcia.
- Przedmiotowe prawo drogowe nie dotyczy działek oferowanych do zbycia. Prawo to w okresie   
 międzywojennym, dotyczyło komunikacji z wnętrza kwartału (okolicznej zabudowy), do ul. Św.Wojciecha. 
- Można się starać o wykreślenie zapisów w drodze uzgodnienia treści księgi wieczystej. Gmina nie  
 podejmowała działań sądowych w tym kierunku.

Nieruchomość przy ul. Żeromskiego 6, w dzielnicy Śródmieście, 
położona w granicach historycznego układu urbanistycznego 
śródmieścia Gdyni wpisanego do rejestru zabytków, 

zabudowana jest budynkiem mieszkalnym objętym ochroną konserwatorska grupy C - możliwym do 
przekształceń. Kształt działki regularny. Położenie wśród zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, centralnej 
dzielnicy Gdyni. Uzbrojenie w media w ul. Żeromskiego. 
Plan zagospodarowania przestrzennego nr 1107 przewiduje na nieruchomości zabudowę usługową lub 
wielorodzinną, jako część większego obszaru oznaczonego w planie symbolem - 08 U/MW3

1 ul. Żeromskiego 6

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00024522/7 26  2588, 2593 383 945 000 94 500 9 450

Poprzednie numery działek: 157, 1415/156, karta mapy: GD 54

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

Nieruchomość położona w dzielnicy Śródmieście przy ul.Św.Piotra 
w Gdyni. Teren płaski, działka posiada  nieregularny kształt. Jest 
częściowo ogrodzona. Na nieruchomości rosną pojedyncze drzewa 

i miejscowo zaniedbana zieleń, wycinka w uzgodnieniu z Wydziałem Środowiska tut. Urzędu. Nieruchomość 
tworzy gospodarczą całość z działką nr 2571 zabudowaną niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym 
budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej ok. 210 m2 wyłączonym z użytkowania. Nieruchomość położona 
w granicach historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni.  Niezbędne uzbrojenie oraz dojazd od 
ul. Św.Piotra. Na ścianie budynku położonego na granicy z dz. nr 3150 (Portowa 3) usytuowane są liczniki 
poboru energii elektrycznej (24 układy pomiarowo-rozliczeniowe.) Nabywca nieruchomości będzie 
zobowiązany do ustanowienia w umowie sprzedaży nieograniczonej w czasie służebności budynkowej 
obciążającej działkę nr 3150 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2573 zgodnie z załącznikiem 
graficznym dostępnym na stronie www.investgdynia.pl. 
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego nr 
1107  przewiduje zabudowę usługową/wielorodzinną, przy czym usługi wymagane są przynajmniej 
w parterach budynków wzdłuż ciągów usługowych oznaczonych na rysunku planu 
( symbol 08 U/MW3 ) 

6 ul. Św. Piotra 23

KW OBRĘB Nr działki

Pow.
2

(m )

Cena nieruchomości
(wywoławcza) (zł)

Wadium 
(zł)

Postąpienie
min. (zł)

GD1Y/00033290/7 26
2571 
3150 

86
1225

3 200 000 + 23% VAT* 320 000 32 000

* Podatek VAT w wysokości 23% zostanie naliczony od 93,44% wylicytowanej kwoty 
przypadającej na niezabudowaną działkę nr 3150

UWAGA:
W dziale III księgi wieczystej GD1Y/00033290/7 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości 
ujawniona jest służebność drogowa wpisana w 1931r do pierwotnych ksiąg wieczystych, która w okresie 
międzywojennym była  związana z  potrzebą skomunikowania wnętrza kwartału 
z ulicąśw. Wojciecha, z kolei do przedmiotowej Kw  została  przeniesiona do współobciążenia. 
Podkreślić jednak należy, że to prawo drogowe nie dotyczy faktycznie działek oferowanych do zbycia. 
Gmina nie występowała na drogę postępowania sądowego w celu wykreślenia tych zapisów. 

NOWOŚĆ
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