
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO 
 
na dzierżawę stanowisk handlowych położonych przy ul. Arciszewskich, 
ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej w Gdyni w celu prowadzenia sprzedaży 
w okresie Święta Zmarłych, który odbył się w dniu 04 października 2021 roku. 
 
Zwycięzcami przeprowadzonego przetargu zostali: 
1. Artur Zmarzlik (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko nr 1 
przy ul. Arciszewskich, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
2. Artur Fastyn (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko nr 2 
przy ul. Arciszewskich, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
3. Józef Nitka (producent rolny) – stanowisko nr 3 przy ul. Arciszewskich, stawka 
wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
4. Artur Zmarzlik (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko nr 1 
przy ul. Kościelnej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
5. Artur Zmarzlik (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko nr 2 
przy ul. Kościelnej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
6. Beata Bujak (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko 3 przy 
ul. Kościelnej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
7. Beata Bujak (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko 4 przy 
ul. Kościelnej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
8. Szymon Szymaniak (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko 
nr 1 przy ul. Witomińskiej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
9. Agnieszka Miętka (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko nr 
2 przy ul. Witomińskiej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
10. Agnieszka Miętka (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko 
nr 3 przy ul. Witomińskiej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
11. Artur Zmarzlik (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) – stanowisko nr 4 
przy ul. Witomińskiej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
12. Henryk Stefański (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) - stanowisko nr 
5 przy ul. Witomińskiej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
13. Tomasz Gajdowski (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) - stanowisko 
nr 6 przy ul. Witomińskiej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień; 
14. Sandra Dias (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) - stanowisko nr 7 

przy ul. Witomińskiej, stawka wylicytowanego czynszu: 10,50 zł netto/m2/dzień. 
 
Lokalizacje przy ul. Kościelnej stanowiska nr 5 – 12, na  które wpłacone zostały 
wadia, nie zostały wylicytowane ze względu na brak chętnych.  
 
Wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w II przetargu zostanie 
podany do publicznej wiadomości w dniu 11 października 2021r. na elektronicznej 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach www.bip.um.gdynia.pl  
oraz www.investgdynia.pl. 
 
 
 
 
 
 

 


