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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU   

NA SPRZEDAŻ LOKALU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE 

WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 28.02.2022 r.  

 

Ulica Gwiazdy Polarnej 54 – sprzedaż lokalu użytkowego nr V wraz ze sprzedażą 

ułamkowej części gruntu  (działka nr 140, 14, 142, 143, 144, 145, 146 o powierzchni   

2069  m2,  obręb  Kopernik, KW GL1G/00047710/8).  

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 20. 200,00 zł 

 

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 22.02.2022 r. (tj. do wyznaczonego  

w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium) zostało wpłacone 1 wadium 

upoważniające do wzięcia udziału w licytacji dotyczącej sprzedaży  

ww.   nieruchomości.   

Oferent nie stawił się na licytacji. 

 

Ulica Wyszyńskiego 14D – sprzedaż lokalu użytkowego nr V wraz ze sprzedażą  

ułamkowej części gruntu (działka nr 998/1, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 

1008, 1009, 1010, 1011/1, 1016/1, 1785/1 o powierzchni  3652 m2,  obręb Stare Miasto, 

KW GL1G/00030332/2).  

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1. 270. 000,00 zł 

 

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 22.02.2022 r. (tj. do wyznaczonego  

w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium) zostało wpłacone 1 wadium 

upoważniające do wzięcia udziału w licytacji dotyczącej sprzedaży  

ww.   nieruchomości.   

Oferent nie stawił się na licytacji. 

 

Aleja Korfantego 6 – sprzedaż lokalu użytkowego nr III wraz ze sprzedażą  

ułamkowej części gruntu (działka nr 359 o powierzchni  732 m2,  obręb Stare Miasto, 

KW GL1G/00031731/6).  

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 993. 500,00 zł 

 

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 22.02.2022 r. (tj. do wyznaczonego  

w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium) zostało wpłacone 1 wadium 

upoważniające do wzięcia udziału w licytacji dotyczącej sprzedaży  

ww.   nieruchomości.   

Oferent nie stawił się na licytacji. 

 

Ulica Tarnogórska 20A – sprzedaż lokalu użytkowego nr I wraz ze sprzedażą  

ułamkowej części gruntu (działka nr 175 o powierzchni  157 m2,  obręb Centrum, 

KW GL1G/00042180/8).  

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 137. 200,00 zł 

 

Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 22.02.2022 r. (tj. do wyznaczonego  

w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium) nie odnotowano wpłat wadium 

upoważniających do wzięcia  udziału w licytacji dotyczącej sprzedaży  powyższej 

nieruchomości. 

Z uwagi na brak ofert w przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości. 

 

 



Gliwice, ……………………………….. r. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej       

Pl. Inwalidów Wojennych 12 

44-100 Gliwice 

Tel. 32 338-39-53, 32 338-39-69 
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE PRZETARGÓW  

 NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE 

WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 31.01.2022 r. PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY 

PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o godz. 10.30 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

nr 7 położonego w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 13 wraz ze sprzedażą udziału w 

gruncie – działce nr 676 o powierzchni 1313 m2, obręb Stare Miasto, KW 

GL1G/00031676/2. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 3 

oferentów. 

 

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 124.500,00 zł  
 Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 125. 750,00 zł  

 

Przetarg wygrał Pan Łukasz Smoleń. 

 


