
 

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 następujące punkty otrzymują brzmienie: 

Jest: 

3) Segment wiaty o powierzchni 45 m2 posadowionej na działce nr 80/5 wynajmowany na podstawie umowy najmu. 

Umowa została wypowiedziana i przestanie obowiązywać po upływie okresu jej wypowiedzenia, tj. z dn. 30.11.2021r. 

4) Pomieszczenie budynku magazynowego posadowiony na działce nr 86/1 wynajmowane jest na podstawie umowy 

najmu. Umowa została wypowiedziana i przestanie obowiązywać po upływie okresu jej wypowiedzenia, tj. z dn. 

30.09.2021r.     

Było: 

3) Segment wiaty o powierzchni 45 m2 posadowionej na działce nr 80/5 wynajmowany na podstawie umowy najmu. Umowa 

zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 678 kc, w związku z art. 694 kc po 

zbyciu przedmiotowej nieruchomości nabywca wstępuje na miejsce zbywcy w stosunek najmu wynikający z ww. umowy. 

4) Pomieszczenie budynku magazynowego posadowiony na działce nr 86/1 wynajmowany jest na podstawie umowy najmu 

zawartej na czas nieoznaczony. Zgodnie z zapisem zawartym w ww. umowie może ona zostać wypowiedziana 

z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 678 kc, w związku z art. 694 kc po zbyciu przedmiotowej 

nieruchomości nabywca wstępuje na miejsce zbywcy w stosunek najmu wynikający z ww. umowy. 

            

Pozostałe warunki aukcji pozostają bez zmian. 

 


