
 

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O AUKCJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

w oparciu o postanowienia art.70 ¹ § 3KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny, w związku z pkt 15 ogłoszenia                  

o aukcji na sprzedaż nieruchomości 
 

Poczta Polska S.A, Pion Infrastruktury z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa informuje o zmianie treści 

ogłoszenia o aukcji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 

1) położonej w Gdańsku przy ul. Partyzantów Nr 70, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie pomorskim, 

objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00018036/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział 

Ksiąg Wieczystych, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 

− 80/1 o powierzchni 0,0960 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość  budynkiem 

biurowym o powierzchni zabudowy 437 m2; 

− 80/2 o powierzchni 0,0307 ha, niezabudowana; 

− 80/4 o powierzchni 0,2331 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem 

magazynowym o powierzchni zabudowy 1 106 m2; 

− 80/5 o powierzchni 1,3344 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość  3 budynkami 

magazynowymi o łącznej powierzchni zabudowy 410 m2, 3 pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej 

powierzchni zabudowy 212 m2, 2 budynkami handlowo-usługowymi o łącznej powierzchni zabudowy 214 m2, 

budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 102 m2, budynkiem transportu i łączności o powierzchni 

zabudowy 2286 m2; 

2) położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 3, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie pomorskim, objętej 

księgą wieczystą Nr GD1G/00116781/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku III Wydział Ksiąg 

Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  86/1 o powierzchni 0,4780 ha, wraz z 

posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem: handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 

1 874 m2 oraz pozostałym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 34 m2,  

3) położonej w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 5, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie pomorskim, objętej 

księgą wieczystą Nr GD1G/00081248/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg 

Wieczystych, składającej się z działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 86/2 o powierzchni 

0,6142 ha. 

 

W treści ogłoszenia o aukcji dodano pkt 16 o brzmieniu: ,,Termin podpisania umowy przenoszącej prawa                             

do nieruchomości musi nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia aukcji". 

 

Pozostałe warunki aukcji pozostają bez zmian. 

 

 

 

 


