
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 14 grudnia 2018 godz. 10:00

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 64 oznaczonej jako
działki o numerach: 1955, 1956, 1957, obręb Mały Kack o powierzchni 589m2, dla których są prowadzone
księgi wieczyste nr GD1Y/00113257/9 oraz GD1Y/00023786/8 została osoba fizyczna Pan Adam Szulski.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 495.910,00zł + 23% VAT doliczone do 11,04% czyli w sumie
508.502,15zł (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset dwa złote 15/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego,
opisanej jako działki nr 1442/1 oraz nr 1443/3 obręb Redłowo o powierzchni 1417m2, dla której jest
prowadzona księga wieczysta nr GD1Y/00122433/3 została firma Ekolan Serwis Sp. z o.o. Sp.K.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 1.512.500,00zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie:
1.860.375,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć
złotych i 00/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga/ ul. Śmidowicza, opisanej
jako działka nr 2042/2 obręb Obłuże, o powierzchni 7176m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr
GD1Y/00098007/0 została firma Hirpus Sp. z o.o. Sp. K
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 3.030.000,00zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie:
3.726.900,00zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bolesława Prusa opisanej jako
działki nr 1447, obręb Wzgórze Św. Maksymiliana, o powierzchni 277m2, dla której jest prowadzona księga
wieczysta nr GD1Y/00121262/6 została firma BJK Architekci s.c.
Cena zbycia nieruchomości wyniosła: 707.000zł + 23 %VAT, czyli w sumie: 869.610,00 zł brutto (słownie:
osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100).

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

Miętowa 122
Miętowa 124
Halicka 7A
Akacjowa 2A

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