
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 29 września 2017 godz. 10:00

1) Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kormorana 24, opisanej jako
działka nr 2379/1, obręb Chwarzno-Wiczlino o powierzchni 632m2, dla której jest prowadzona księga
wieczysta nr GD1Y/00020350/2 została firma Batory Projekt Sp. z o.o. Wiczliński Potok Sp. k.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 177.760zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 218.644.80
zł brutto (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 80/100).

2) Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kormorana 26, opisanej jako
działka nr 2380/1, obręb Chwarzno-Wiczlino o powierzchni 633m2, dla której jest prowadzona księga
wieczysta nr GD1Y/00020350/2 została firma Batory Projekt Sp. z o.o. Wiczliński Potok Sp. k.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 178.770zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 219.887,10
zł brutto (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 10/100).

3) Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kormorana 28, opisanej jako
działka nr 2381/1, obręb Chwarzno-Wiczlino o powierzchni 650m2, dla której jest prowadzona księga
wieczysta nr GD1Y/00020350/2 została firma Batory Projekt Sp. z o.o. Wiczliński Potok Sp. k.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 182.810zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 224.856,30
zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 30/100).

4) Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 13, opisanej jako
działka nr 2381/2, obręb Chwarzno-Wiczlino o powierzchni 613m2, dla której jest prowadzona księga
wieczysta nr GD1Y/00020350/2 została firma Batory Projekt Sp. z o.o. Wiczliński Potok Sp. k.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 172.710zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 212.433,30
zł brutto (słownie: dwieście dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 30/100).

Przeprowadzony w tym dniu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Gdynia
położonych przy ulicach:

Żwirowa 43
Skrzypowa 32
Leszczynki 155
Częstochowska 42
Krawiecka 14-16
Miegonia 10D
Miegonia 10E
Platynowa 8A
Kadmowa 7
Żeliwna 38A
Źródło Marii
Bursztynowa 1A

zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do wzięcia udziału w przetargu.
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