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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE PRZETARGÓW  
 NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE 

WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 07.11.2022 r. PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY 
PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH 

 
 
o godz. 11.15 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  
nr 1 położonego w Gliwicach przy ul. Lotników 16 wraz ze sprzedażą udziału w działce 
nr 1068 o powierzchni 2726 m2, obręb Trynek, KW GL1G/00080556/3. Komisja 
przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 1 oferenta. 
 

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 183.400,00 zł  
 Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 185.240,00 zł  

 
 
Przetarg wygrał Pan Kacper Skwarło 
o godz. 12.00 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 10 położonego w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 10A wraz ze sprzedażą udziału  
w działkach nr 285 i 1141 o łącznej powierzchni 943 m2, obręb Kłodnica,  
KW GL1G/00030082/4. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 13 
oferentów, 1 osoba nie została dopuszczona do licytacji. 
 

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 87.500,00 zł  
 Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 134.360,00 zł  

 
Przetarg wygrał Pan Rafał Kucharczyk 
o godz. 12.45 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  
nr 5 położonego w Gliwicach przy ul. Słowackiego 36A wraz ze sprzedażą udziału  
w działkach nr 1380 i 1381 o łącznej powierzchni 1942 m2, obręb Nowe Miasto,  
KW GL1G/00030056/3. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu  
14 oferentów. 
 

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 132.000,00 zł  
 Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 176.600,00 zł  

 
Przetarg wygrał Pan Marek Czarny 
o godz. 13.30 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  
nr III położonego w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 28 wraz ze sprzedażą udziału  
w działce nr 619 o powierzchni 719 m2, obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00030623/9. 
Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 2 oferentów. 
 

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 69.800,00 zł  
 Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 70.500,00 zł  

 
Przetarg wygrał Pan Dawid Szeja 
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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW   

NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE 

WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 07.11.2022 r.  

 

 
ul. Zygmunta Starego 34 – sprzedaż lokalu użytkowego nr I wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu (działki nr 1450 i 1460/2 o łącznej powierzchni  1465  m2,  obręb  
Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 879.700,00 zł 
ul. Chudoby 6 – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu (działki nr: 84, 85, 86 o łącznej powierzchni  790  m2,  obręb  Stare Miasto, 
KW GL1G/00033185/7).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 724.700,00 zł 
ul. Ziemowita 7 – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu (działki nr: 1502, 1503, 1504 o łącznej powierzchni  1432  m2,  obręb  Stare 
Miasto, KW GL1G/00031777/0).  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 628.100,00 zł 
ul. Mewy 30 – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu (działki nr: 606, 607 o łącznej 207  m2,  obręb  Sikornik, KW GL1G/00028809/0).  
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 229.500,00 zł 
Komisja przetargowa stwierdziła, że do dnia 31.10.2022 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 przetargach nie wyłoniono nabywców nieruchomości. 

 
 


