
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 12 stycznia 2018 godz. 10:00

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Aragońskiej/Andaluzyjskiej,
oznaczonej jako działka 1532, obręb Oksywie o powierzchni 1264m2, dla której jest prowadzona księga
wieczysta nr GD1Y/00003089/6 zostali Państwo Marek Szafrański i Jolanta Wanat-Szafrańska.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 618.120zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 760.287,60
(słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i 60/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy Płk. Dąbka-Maciejewicza , opisanej
jako działka nr 134/2 obręb 0020-Obłuże o powierzchni 2470m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta
nr GD1Y/00117740/0 została firma Sportowa Centrum Sp. z o.o.
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła: 2.600.000zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w
sumie: 3.198.000 zł brutto (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Ks. Zawackiego 3A, opisanej jako
działki nr 1150 oraz nr 1151, obręb 0022-Orłowo, o powierzchni 601m2, dla której jest prowadzona księga
wieczysta nr GD1Y/00024830/9 zostali Państwo Adam i Maja Opatowicz.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 667.720zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie:
821.295,60zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i 60/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Promiennej 4, opisanej jako
działki nr 177 oraz nr 183, obręb 0029_Witomino-Leśniczówka, o powierzchni 740m2, dla której jest
prowadzona księga wieczysta nr GD1Y/00006168/5 została Anna Monika Bogusławska-Szulska.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 615.700zł + 23 %VAT od 31,89% wylicytowanej ceny, czyli w sumie:
660.859,75 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100).

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

Chylońska 138
Ustronie
Rdestowa
Łopianowa
Komandorska 55
Morska 116 b
Redłowska 28a

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