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PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel. 58 323 63 79, fax 323 66 79, e-mail: ws@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w przetargach organizowanych w dniu 7 sierpnia 2014 r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska:

· w przetargach ustnych nieograniczonych – LICYTACJI – na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

· w przetargu ustnym nieograniczonym - LICYTACJI - na oddanie w UŻYTKOWANIE WIECZYSTE na okres 99 lat niżej wymienionej nieruchomości:

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium – na daną lokalizację
– w podanej wysokości przelewem – do dnia 1 sierpnia 2014 r. na konto: 
Urząd Miejski – Bank Polska Kasa Opieki S.A. 20 1240 1268 1111 0010 3877 5782.
W przypadku przelewów wykonywanych z poza granic Polski: IBAN: PL20 12401 268 1111
0010 3877 5782 SWIFT: PKOP PL PW
UWAGA!!! Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się
na koncie Urzędu Miejskiego w Gdańsku najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2014 roku – pod
rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony,

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z: Zarządzeniami Prezydenta Miasta
Gdańska przeznaczającymi ww. nieruchomości do zbycia; uwarunkowaniami
urbanistyczno—architektonicznymi do ich zabudowy (oraz z zapisami zawartymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego), jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108, z późniejszymi zmianami).
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia

nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej
w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, którzy w dniu
zawarcia umowy notarialnej kupna—sprzedaży winni posiadać zgodę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.
Uczestnicy przetargu winni:
· legitymować się dowodem osobistym; w przypadku osób prawnych i jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do
rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa (ewent.
zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowodu tożsamości
osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona
w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu,

· posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez
wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

· W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)
pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do

dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Informacje dodatkowe:
· koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,
· wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg
stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska.

· pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne
pełnomocnictwo – z podpisem mocodawcy – poświadczone notarialnie. 

· organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowych przetargów.

Przetargi przeprowadzone będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w pok. nr 379 (III piętro)
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem internetowym
http://www.gdansk.pl, a szczegółowych informacji na temat ww. przetargów zasięgnąć można
w siedzibie U.M. w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 – w pok. nr 229 (telefon: 58 323 62 29).

Lp.
Lokalizacja Nr działki

Pow. w m2 Cena wywoławcza 
nieruchomości w zł 

Wadium Forma zbycia
Uwagi – Obciążenia

Funkcja w planie Nr KW Postąpienie w zł Rodzaj i godz. przetargu

1.

Gdańsk - Jelitkowo
w rejonie ul. Bursztynowej i Orłowskiej

271
(obręb 8)

31.863
37.285.000 zł
(cena brutto)

3.800.000 zł Własność Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności drogowej na rzecz:
- „Gdańskich Melioracji” oraz 
- każdoczesnego właściciela części działki nr 244, któremu prawo to przysługiwać będzie po zrealizowaniu „Drogi Zielonej”,

oznaczonej w planie symbolem 001-83.

W dziale III KW GD1G/00033695/1 widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej działki.
I przetarg.

Funkcja mieszana usługowo-mieszkaniowa GD1G/00033695/1 372.850 zł
ustny nieograniczony 

godz. 9.00

2.

Gdańsk 
ul. Jaśkowa Dolina 76

703
(obręb 55)

5.039
3.208.000 zł
(cena brutto)

321.000 zł Własność Nieruchomość niezabudowana
- bez obciążeń -

I przetargParking GD1G/00055384/8 32.100 zł
ustny nieograniczony

godz. 9.20

3.

Gdańsk 
ul. Malczewskiego (obok nr 88)

244
(obręb 77)

1.736
1.211.100 zł
(cena brutto)

121.100 zł Własność Na terenie znajduje się nieużytkowana drewniana komórka gospodarcza – do likwidacji przez nowego nabywcę.

I przetarg.Funkcja mieszkaniowo-usługowa GD1G/00055968/6 12.200 zł
ustny nieograniczony 

godz. 9.25

4.

Gdańsk 
ul. Łostowicka 29

12/2
(obręb 670)

702
444.100 zł

(cena brutto)

44.500 zł Własność Nieruchomość niezabudowana

II przetarg – po odbytym w dniu 10.04.2014 r. przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.Funkcja produkcyjno-usługowa GD1G/00046425/2 4.500 zł
ustny nieograniczony

godz. 9.35

5.

Gdańsk – Oliwa
ul. gen. Bora Komorowskiego 19

509/5
(obręb 16)

581
523.100 zł

(cena brutto)

52.400 zł Własność Nieruchomość niezabudowana
- Nabywca jest zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz GIWK Sp. z o.o. zs.  w Gdańsku 
- Nabywca jest zobowiązany do usunięcia komórki  gospodarczej oraz pozostałości ogrodzenia.
III przetarg – po odbytych w dniach 24.01.2014 r. i 10.04.2014 r. przetargach zakończonych wynikiem negatywnym.Funkcja mieszkaniowo-usługowa GD1G/00046068/1 5.300 zł

ustny nieograniczony
godz. 9.45

6.

Gdańsk – Olszynka
ul. Szarotki 26

200/2
(obręb 113)

446
100.000 zł

(cena brutto)

10.000 zł Własność Nieruchomość niezabudowana
- Nabywca jest zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz GIWK Sp. z o.o. zs.  w Gdańsku 
III przetarg – po odbytym w dniu 24.01.2014 r. i 10.04.2014 r. przetargach zakończonych wynikiem negatywnym.Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna GD1G/00045969/0 1.000 zł

ustny nieograniczony 
godz. 9.55

7.

Gdańsk 
ul. Majowa 4

524/2
(obręb 114)

879
178.300 zł

(cena brutto)

18.000 zł Własność Nieruchomość niezabudowana
W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości. 
II przetarg – po odbytym w dniu 10.04.2014 r. przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.Funkcja mieszkaniowo-usługowa GD1G/00047348/5 1.800 zł

ustny nieograniczony 
godz. 10.00

8.

Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 
(zaplecze 33A)

329
(obręb 14)

858
659.285 zł

(cena brutto)

66.000 zł Własność Nieruchomość niezabudowana
Nowy Nabywca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, wycinki zieleni i urządzenia drogi dojazdowej do nabytej
nieruchomości (własnym kosztem i staraniem).
II przetarg – po odbytym w dniu 10.04.2014 r. przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.

Usługi rzemiosła nieuciążliwego i innych
usług nieuciążliwych

GD1G/00050257/4 6.600 zł
ustny nieograniczony

godz. 10.05

9.

Gdańsk - Sobieszewo
ul. Tęczowa

14/9
(obręb 140)

1.496
474.000 zł

(cena brutto)

48.000 zł Własność Nieruchomość niezabudowana

II przetarg – po odbytym w dniu 10.04.2014 r. przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.Funkcja mieszkaniowo-usługowa GD1G/00015728/0 4.800 zł
ustny nieograniczony 

godz. 10.10

10.

Gdańsk - Oliwa
ul. Kwietna 32 a-b

162/1, 161/1
(obręb 10) Łącznie 

795 
630.000 zł

(cena brutto)

63.000 zł Własność Nieruchomość niezabudowana
W dziale III ksiąg wieczystych widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości.

II przetarg – po odbytym w dniu 10.04.2014 r. przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.Funkcja mieszkaniowo-usługowa
GD1G/00046067/4
GD1G/00050787/8

6.300 zł
ustny nieograniczony 

godz. 10.15

11.

Gdańsk - Oliwa
ul. Kwietna 32

162/2
(obręb 10)

1.310
854.000 zł

(zw. z podatku VAT)

85.400 zł Własność Nieruchomość zabudowana (były budynek mieszkalny o pow. zab. 251 m2 i kubaturze 577,80 m3 – ochronie podlega
charakter budynku oraz znajdują się pozostałości po bud. gospodarczym).
W dziale III ksiąg wieczystych widnieją wpisy, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości.
II przetarg – po odbytym w dniu 10.04.2014 r. przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.Funkcja mieszkaniowo-usługowa GD1G/00046067/4 8.540 zł

ustny nieograniczony
godz. 10.20

12.

Gdańsk – Siedlce
ul. KOLONIA WYŻYNY 1

356/4
(obręb 79)

1.958
547.000 zł

(cena brutto)

55.000 zł Własność
Nieruchomość niezabudowana 

Wygrywający przetarg w akcie notarialnym ustanowi jednocześnie służebność przesyłu na rzecz GIWK Sp. z o.o. zs. w
Gdańsku.
IV przetarg po odbytych 28.10.2013 r., 24.01.2014 r. i 10.04.2014 r. przetargach zakończonych wynikiem negatywnym.

Funkcja mieszkaniowa ekstensywna GD1G/00045895/0 5.500 zł
ustny nieograniczony 

godz. 10.25

Lp.
Lokalizacja Nr działki

Pow. w m2 Cena wywoławcza
nieruchomości w zł 

Wadium Forma zbycia
Uwagi – Obciążenia

Funkcja w planie/ przeznaczenie Nr KW Postąpienie w zł Rodzaj i godz. Przetargu

13.

Gdańsk 
ul. SCHUBERTA (zaplecze nr 83)

756/9 
(obręb 64)

8.275

4.200.000 zł 
(cena brutto) 

I WPŁATA 
– 25% ceny
z przetargu, 

OPŁATY ROCZNE 
– 3% ceny z przetargu

420.000 zł
Użytkowanie wieczyste 

na 99 lat
W dziale III KW GD1G/00248306/8 widnieje wpis, który nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

Termin zabudowy: 3 lata od daty podpisania aktu notarialnego (możliwość naliczenia dodatkowych opłat w przypadku
niezabudowania nieruchomości ww. terminie).
Do czasu rozstrzygnięcia przetargu – teren wykorzystywany jest jako boisko sportowe i pozostaje w administracji Gdańskiego
Ośrodka Kultury Fizycznej.
II przetarg po odbytym w dniu 10.04.2014 r. przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.

Pod budowę hali tenisowej z zapleczem
socjalno-administr., zewnętrznych kortów
tenisowych oraz infrastruktury
towarzyszącej.

GD1G/00248306/8 42.000 zł
ustny nieograniczony 

godz. 10.30


