Gdynia, Plac Konstytucji 2
Nieruchomość na sprzedaż

________________________________

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
•
działki numer 957; 959; 960; 963/1; 963/2; 964/1; 964/2; 1109/1; 1109/2; 1110 o łącznej powierzchni 0,8556 ha, objęte
księgą wieczystą nr GD1Y/00008955/3, wraz z posadowionymi na nich budynkami tj.:
– na działkach nr 957; 960, 964/2; 963/2; 1109/2; 1110 posadowiony jest budynek oznaczony
w kartotece budynków, jako budynek biurowy,
– na działce nr 960 posadowiony jest budynek oznaczony w kartotece budynków, jako pozostałe budynki niemieszkalne,
– na działce nr 1109/2 posadowiony jest budynek oznaczony w kartotece budynków, jako pozostałe budynki
niemieszkalne,
– na działce nr 957 posadowiony jest budynek oznaczony w kartotece budynków, jako pozostałe budynki niemieszkalne,
– na działce nr 954, 1110 posadowiona jest budowla – wiata,
•
działka numer 955 o powierzchni 0,0789 ha objęta księgą wieczystą GD1Y/00105005/9 (działka niezabudowana)

PODSTAWOWE INFORMACJE
Miejscowość

Gdynia, województwo pomorskie

Dzielnica / Rejon

Śródmieście

Ulica, nr budynku i lokalu

Plac Konstytucji 2

Powierzchnia użytkowa budynku budynek biurowy o powierzchni użytkowej ~10 410 m2
pozostały budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej ~ 20 m2 (posadowiony na działce nr 960)
pozostały budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej ~ 9 m2 (posadowiony na działce nr 957)
budynek inny niemieszkalny o powierzchni użytkowej ~ 4 m2 (posadowiony na działce nr 1109/2)
działka ewidencyjna nr 955 obręb 0026 obszaru 0,0789 ha
działki ewidencyjne nr 957, 959, 960, 963/1, 963/2, 964/1, 964/2, 1109/1, 1109/2, 1110 łącznego
obszaru 0,8556 ha

Działka ewidencyjna

1.
2.

Księga wieczysta

1. księga wieczysta nr GD1Y/00105005/9,
2. księga wieczysta nr GD1Y/00008955/3,
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych

Właściciel

1.

KW GD1Y/00105005/9
właściciel nieruchomości: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: Poczta Polska S.A.

2.

KW GD1Y/00008955/3
właściciel nieruchomości: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: Poczta Polska S.A,
właściciel budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość Poczta Polska S.A.

Stan prawny gruntu
Wpisy w dziale III i IV

1.

KW GD1Y/00105005/9: okres użytkowania do 01-01-2045

2.

KW GD1Y/00008955/3: okres użytkowania do 01-01-2104

1.

KW GD1Y/00105005/9: brak wpisów

2.

KW GD1Y/00008955/3: brak wpisów

PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GD1Y/00105005/9, stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 955,
obszaru 0,0789 ha, oznaczona symbolem Bi – inne tereny zabudowane obszaru,
2. Nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GD1Y/00008955/3, stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem:
•

957 obszaru 0,2841 ha,

•

959 obszaru 0,0003 ha,

•

960 obszaru 0,0445 ha,

•

963/1 obszaru 0,0233 ha,

•

963/2 obszaru 0,0547 ha,

•

964/1 obszaru 0,0064

•

964/2 obszaru 0,0367 ha,

•

1109/1 obszaru 0,0203 ha

•

1109/2 obszaru 0,0,2736 ha,

•

1110, obszaru 0,1117 ha,

Działki nr 957, 959, 960, 963/2, 964/2, 1109/2, 1110
w ewidencji gruntów posiadają oznaczenie Bi – inne tereny zabudowane .
Działki nr 963/1, 964/1, 1109/1 w ewidencji gruntów posiadają oznaczenie dr - drogi
Działki stanowią ciągły obszar gruntu o nieregularnym przebiegu granic.
Powierzchnia terenu jest płaska, bez wyraźnej mikrorzeźby. Teren nieruchomości jest oświetlony, ogrodzony, utwardzony.

PODSTAWOWE INFORMACJE
Na obszarze, na którym położone są działki nr 955, 957, 959, 960, 963/2, 964/2, 1109/2, 1110 obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej,
zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/790/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z treścią planu przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 02 KS/UC:
tereny urządzeń komunikacji samochodowej / zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m², obiekty i urządzenia publicznego transportu zbiorowego stanowiące część węzła integracyjnego Gdynia
Główna (m.in. przystanki i parkingi długoterminowe transportu zbiorowego, postoje „park and ride”) / ogólnomiejski ośrodek usługowy;
b) usługi wymagane są w pierzei pl. Konstytucji oraz w parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów usługowych.
Natomiast działki nr 963/1, 964/1, 1109/1 w ww. planie miejscowym znajdują się w granicach strefy planistycznej oznaczonej symbolem
25 KD-Z (KD-L) ½ - droga publiczna zbiorcza (docelowo droga publiczna lokalna) – pl. Konstytucji, obiekty i urządzenia publicznego
transportu zbiorowego, stanowiące część węzła integracyjnego Gdynia Główna (m. in. przystanki transportu zbiorowego, podjazd
taksówek, postoje „kiss and ride”, parkingi dla rowerów). Wyżej wymienione działki zostały wydzielone pod drogę z urzędu, w związku
z powyższym pozostają nadal własnością dotychczasowych podmiotów, mogą jednak zostać objęte procedurą wywłaszczeniową na
podstawie osobnej decyzji wywłaszczeniowej.

PODSTAWOWE INFORMACJE

https://www.gdynia.pl/bip/obszary-miasta-objete-planami-miejscowymi,421/obszary-miasta-objete-planami-miejscowymi-wyszukiwarka,376314

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Nieruchomość zlokalizowana jest w Gdyni, w dzielnicy Śródmieście, przy Placu Konstytucji, w niewielkiej odległości od ulicy Janka
Wiśniewskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie (od strony południowej) torowiska kolejowego. Dzielnica, w której położona jest
przedmiotowa nieruchomość jest starszą dzielnicą mieszkalną, z gęstą zabudową wielorodzinną oraz usługową. Ruch kołowy,
jednokierunkowy odbywa się wokół Placu Konstytucji, a następnie wzdłuż ulic odchodzących od ronda. Ruch uliczny w bezpośrednim
sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości jest stosunkowo niewielki, wymuszony dojazdem do pobliskiego wewnętrznego parkingu
oraz budynku usługowego (punktu montażu instalacji gazowych) położonego przy ul. Janka Wiśniewskiego 3.
Dostęp do środków komunikacji miejskiej jest bardzo dobry, najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 300 m od
nieruchomości. W odległości ok. 300 m od nieruchomości znajduje się budynek dworca kolejowego (Gdynia Główna), w odległości
ok. 700 m znajduje się Prokuratura Rejonowa, w odległości ok. 1000 m znajduje się Szpital Wojewódzki, Urząd Pocztowy Gdynia 1, I
Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urząd Miasta Gdyni oddalony jest od nieruchomości o ok. 2,5 km. Dojazd do
północno – wschodniej granicy nieruchomości jest możliwy drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google – Dane mapy@2018Google

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Kliknij i zlokalizuj

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google – „Astrium ©2016 DigitalGlobe"

OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość graniczy:
• od północy z gruntem niezabudowanym,
wykorzystywanym na parking,
• od wschodu z Placem Konstytucji,
niezabudowanym, przy którym znajdują się
miejsca postojowe, przystanki autobusowe
oraz układ komunikacji pieszej,
• od

zachodu

z

nieruchomością

niezabudowaną
• od południa z torowiskiem kolejowym.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google – „Aribus DigitalGlobe@ 2018"

OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI

OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Kontakt:
Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 106
Telefon: + 48 502 012 498; 58 32 66 225

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa
cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec
czego nabywca powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan nieruchomości jako stan taki, w jakim
nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.

