
Przetarg ustny nieograniczonyn, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonych  przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim i ul. Orłowskiej, przeznaczonych 
do wydzierżawienia na czas oznaczony od 01 maja do 30 września 2015 roku na prowadzenie 
handlu obwoźnego ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie z wyłączeniem małej 
gastronomii i handlu środkami spożywczymi, zorganizowany został na podstawie zarządzenia 
nr 1439/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ustalenia 
wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, 
Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24.04.2015 roku o godz. 10.00 w Sali 105 Urzędu 
Miasta Gdyni. 
 
Przetarg przeprowadzony został przez Komisję Przetargową w składzie: 
 
Przewodniczący Komisji – Elżbieta Wiłucka-Psyta  z-ca Naczelnika  Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji 
Członkowie Komisji: 
Piotr  Makuch – Kierownik Referatu Administrowania Gruntami 
Jolanta Zielecka – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 
 
 
W licytacji udział wzięli: 
1. Sławomir Jereczek   
2. Krzysztof Jereczek   
3. Mariusz Buławski   
4. Tomasz Korytowski  
5. Sandra Dias 
 
Minimalne postąpienie: 100zł 
 
Wyniki przeprowadzonych licytacji –czynszów  dzierżawnych  za cały okres 
prowadzonej działalności: 
-stanowisko nr 1 – czynsz wylicytowany  w wys.:  5300.-zł   przez Krzysztofa Jereczka 
-stanowiska nr 2 – czynsz wylicytowany   w wys.:  5300,-zł   przez Mariusza Buławskiego  
-stanowisko nr 3 – czynsz wylicytowany   w wys.:  5300,-zł   przez Sandrę Dias  
-stanowisko nr 4 -  czynsz wylicytowany   w wys.: 20600,-zł  przez Sławomira Jereczka 
-stanowisko nr 5 – czynsz wylicytowany    w wys.: 23500,-zł przez Sandrę Dias 
-stanowisko nr 6 – czynsz wylicytowany     w wys.:  4800,-zł  przez Tomasza Korytowskiego 
-stanowisko nr 7 -  licytacja nie odbyła się – wpłacone jedno wadium; 
-stanowisko nr 8 -  licytacja nie odbyła się – nie wpłacono wadium; 
-stanowisko nr 9 -  czynsz wylicytowany     w wys.:  4200,-zł  przez Mariusza Buławskiego  
-stanowisko nr 10 -  licytacja nie odbyła się – wpłacono jedno wadium; 
-stanowisko nr 11 – licytacja nie odbyła się  - nie wpłacono wadium; 
-stanowisko nr 12 – czynsz wylicytowany     w wys.: 7500,-zł przez Sandrę Dias 
 


