
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 11 sierpnia 2017 godz. 10:00

1. Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy  ul. Migdałowej – Bazyliowej B,
oznaczonej jako działka nr 709, obręb 0014
– Dąbrowa, o powierzchni 1520 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga
wieczysta nr GD1Y/00024776/2, zostali Państwo Ewa Marta
i Dariusz Kowalscy.
Cena zbycia nieruchomości uzyskana w drodze licytacji wyniosła: 580 750,00 zł netto + 23% VAT (słownie:
pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
co stanowi kwotę: 714 322,50 zł brutto (słownie: siedemset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote
pięćdziesiąt groszy).

2. Został odwołany przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 137-139,
oznaczonej jako działki nr: 1286, 1209, obręb 0025 – Redłowo, o łącznej powierzchni 4809 m2, objętej
księgami wieczystymi nr: GD1Y/00112902/9 oraz GD1Y/00117511/6.
Powodem odwołania przetargu: jest pozostawienie nieruchomości w zasobie Gminy Miasta Gdyni do czasu
wydzielenia części działki nr 1286 pod drogę, zgodnie z obecnym projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 1407 „Rezerwat Kępa Redłowska”, który został wyłożony do
publicznego wglądu i termin wyłożenia upłyną ale plan nie został jeszcze uchwalony.

3. Został odwołany przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 54,
oznaczonej jako działka nr 998, obręb 0019- Mały Kack, o powierzchni 833 m2, objętej księgą wieczystą nr
GD1Y/00024645/5.
Powód odwołania przetargu: w dniu przetargu Gmina Miasta Gdyni nie dysponowała notarialnymi
oświadczeniami o zobowiązaniu się do wydania gruntu oraz dobrowolnego poddaniu się rygorowi egzekucji
bezpośrednio na mocy art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego od dwóch dodatkowych osób
zameldowanych na przedmiotowej nieruchomości.

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

Rdestowa
Łopianowa
Bazyliowa-Migdałowa - A
Morska 116 b
Ks. Zawackiego 3A/2
Starochwaszczyńska
Wojewody Wachowiaka 6

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