
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 marca 2018 godz. 10:00

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5 A, obręb
Wzgórze Św. Maksymiliana, działka nr 1435/1 o powierzchni 596m2, objętej księgą wieczystą nr
GD1Y/00004196/6 została firma Commercial Properties Sp. z o.o. Sp. k
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła 1.600.000,00 zł
+ 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 1.968.000 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset
sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5 B, obręb
Wzgórze Św. Maksymiliana, działka nr 1435/2 o powierzchni 581m2, objętej księgą wieczystą nr
GD1Y/00004196/6 została firma Commercial Properties Sp. z o.o. Sp. k
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła 1.850.000,00 zł
+ 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 2.275.500,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dwieście
siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych i 00/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3-5 C, obręb
Wzgórze Św. Maksymiliana, działka nr 1435/3 o powierzchni 668m2, objętej księgą wieczystą nr
GD1Y/00004196/6 została firma Commercial Properties Sp. z o.o. Sp. k
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła 1.650.000,00 zł
+ 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie: 2.029.500,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dwadzieścia
dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100).

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej oznaczonej jako działka nr: 1049 o
powierzchni 4916m2, obręb Dąbrowa, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00011186/5, ze względu na
nieprawidłowości związane z dostępem nieruchomości do drogi publicznej wymagające uzupełnienia został
odwołany.

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

Chylońska 138
Ustronie
Hutnicza 63
Łopianowa
Komandorska 55
Bosmańska/Alzacka
Redłowska 28a

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