
OGŁOSZENIE O WYNIKACH DWUETAPOWEGO PRZETARGU  
na oddanie w dzier żawę na czas oznaczony od dnia 01 czerwca 2017 roku do 
31 maja 2018 roku w godz. 8.00-22.00, nieruchomo ści stanowi ących własno ść 
Gminy Miasta Gdyni poło żonych przy Skwerze Ko ściuszki - Alei Jana Pawła II,  
Bulwarze Nadmorskim im, Feliksa Nowowiejskiego, ul.  Ejsmonda, ul. Śląskiej, 
ul. Władysława IV , ul. Orłowskiej, ul. Przebendows kich i Al. Zwyci ęstwa z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznyc h sprzeda ży napojów 
gor ących,  zimnych w tym soków (z wył ączeniem napojów alkoholowych), 
owoców w zamkni ętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach 
gastronomicznych – w formie pojazdów usługowych fun kcjonuj ących na bazie 
rowerów i skuterów  
 
Zwycięzcami  przeprowadzonego przetargu na dzierżawę ww  nieruchomości  
zostali: 
1/ lokalizacja punkt nr 1 (Aleja Jana Pawła II) - Rafa ł Słyk  -  czynsz dzierżawny 
wylicytowany w wysokości netto 3 100.-zł; 
2/lokalizacja punkt nr 2 (Aleja Jana Pawła II) - Cykl o S.C K.Szewczyk 
G.Sadowski  – czynsz dzierżawny wylicytowany w wysokości netto 3 100.-zł; 
3/lokalizacja punkt nr 4 (ul. Bulwar Nadmorski)  -  W iktoria FHU Marzena 
Kowalik  – czynsz dzierżawny wylicytowany w wysokości  netto 9 100.-zł  ; 
4/lokalizacja punkt nr 5 (ul. Bulwar Nadmorski) -  Cy klo S.C K.Szewczyk 
G.Sadowski  – czynsz dzierżawny wylicytowany w wysokości  netto 9 100.-zł; 
 5/lokalizacja punkt nr 8 (ul.Władysława IV) -  Soodi S.C.- czynsz dzierżawny 
wylicytowany w wysokości  netto 3 100.-zł ;  
6/lokalizacja punkt nr 9 (ul.Władysława IV przy SKM) -Szprycha Cafe Radosław 
Medalis –czynsz dzierżawny wylicytowany  w wysokości  netto 3 100.-zł   
7/lokalizacja punkt nr 10 (ul.Orłowska okolica przy s chronie) -  Wiktoria FHU 
Marzena Kowalik – czynsz dzierżawny wylicytowany w wysokości  netto 7 500.-zł ; 
8/lokalizacja punkt nr 11 (ul. Orłowska w kierunku mo lo) - Cup and Cakes 
Mobilne Kawiarnie Piotr Krawczyk –  czynsz dzierżawny wylicytowany  w 
wysokości netto 30 700.-zł; 
9/lokalizacja punkt nr 12 (ul. Orłowska /Promenada Kr ólowej Marysie ńki) - PI-
TEL Gabriela Palczak –  czynsz dzierżawny  wylicytowany w wysokości netto          
25 000.-zł  ; 
10/lokalizacja punkt nr 13 (ul.Przebendowskich/Promena da Królowej 
Marysie ńki) -    Rafał Słyk  – czynsz dzierżawny wylicytowany w wysokości netto      
3 400,-zł. 
 
 
 


