
                                                                                                                          Gdańsk 11.01.2023 r  
 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UJEŚCISKO w Gdańsku ogłasza pisemny, nieograniczony 
konkurs na przeniesienie praw własności  do lokalu mieszkalnego  o numerze administracyjnym 8 B 
wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego 21 B oraz przynależnego mu 
zaplecza   w hali garażowej, położonego w Gdańsku przy ul. Przemyskiej 35. 

 

 
 

  Mieszkanie z ogrzewaniem podłogowym miejskim (GPEC) zlokalizowane jest na parterze               

w narożniku budynku z przynależnym  ogródkiem  o powierzchni  65,98 m².  
           Cena 500.400. 00 zł zawiera:  
- miejsce postojowe w hali garażowej wraz z zapleczem za kwotę 30.000,00 zł 

- mieszkanie o wielkości 58,94 m² za kwotę 470.400, zł  ( 7980,99 zł /m² ) 
 

 
 

 Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części. 
 

 Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko ul. Płocka 6, 80-180 Gdańsk 
do dnia 31.01.2023 r. do godz. 13:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej 
kopercie z nazwą Oferenta, z dopiskiem „Oferta - nieograniczony konkurs pisemny na sprzedaż 
Nieruchomości SM Ujeścisko. Kopert nie otwierać do dnia 31.01.2023 r ”, która umieszczona 
będzie w drugiej większej kopercie, tożsamo opisanej i zamkniętej.  
 

 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SM Ujeścisko podanych na 
stronie www.ujescisko.pl (wyłączając soboty i niedziele). W przypadku przesłania oferty pocztą        
o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii 
Sprzedającego. 
 

 Komisja dokona otwarcia kopert w siedzibie Sprzedającego przy ul. Płockiej 6  w dniu 31.01,2023.r 
o godz. 14.00. 

 



                                                          Gdańsk 11.01.2023 r. 
 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UJEŚCISKO w Gdańsku ogłasza pisemny, nieograniczony 
konkurs na przeniesienie praw własności  do lokalu mieszkalnego o numerze administracyjnym     
12 B wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego 25 B oraz przynależnego mu 
zaplecza w hali garażowej, położonego w Gdańsku przy ul. Przemyskiej 35. 

 

 
 

        Mieszkanie z ogrzewaniem podłogowym miejskim (GPEC) zlokalizowane jest na  I piętrze w narożniku 

budynku z balkonem o powierzchni 17,14 m²                                                                                                                                                                                                                        

Cena 498.600, 00  zł zawiera:                                                                                                                          

- miejsce postojowe w hali garażowej wraz z zapleczem za kwotę 30.000,00 zł                                                                       

- mieszkanie o wielkości 58,88 m² za kwotę 468.600, zł  ( 7958,56 zł /m² ) 

 

 Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części. 
 

 Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko ul. Płocka 6, 80-180 Gdańsk 
do dnia 31.01.2023 r. do godz. 13:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej 
kopercie z nazwą Oferenta, z dopiskiem „Oferta - nieograniczony konkurs pisemny na sprzedaż 
Nieruchomości SM Ujeścisko. Kopert nie otwierać do dnia 31.01.2023 r ”, która umieszczona 
będzie w drugiej większej kopercie, tożsamo opisanej i zamkniętej.  
 

 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SM Ujeścisko podanych na 
stronie www.ujescisko.pl (wyłączając soboty i niedziele). W przypadku przesłania oferty pocztą        
o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii 
Sprzedającego. 
 

 Komisja dokona otwarcia kopert w siedzibie Sprzedającego przy ul. Płockiej 6 w dniu 31.01,2023 r.  
o godz. 14:00. 



                                                         
  Gdańsk  11.01.2023 r. 

 
     SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UJEŚCISKO w Gdańsku ogłasza 

pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie prawa własności do części 
wspólnych obiektu z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego 3A 
oraz przynależnego mu zaplecza w hali garażowej, położonego w Gdańsku przy ul. 
Przemyskiej 35. 
  
Cena  30.000 zł 
 
 

 
 

 Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu     w całości 
lub w części. 
 

 Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko ul. 
Płocka 6, 80-180 Gdańsk do dnia 31.01.2023 r.       do godz. 13:00. Ofertę 
należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z nazwą Oferenta, z 
dopiskiem:    „Oferta - nieograniczony konkurs pisemny na sprzedaż 
Nieruchomości SM Ujeścisko. Kopert nie otwierać do dnia 31.01.2023 r ”, 
która umieszczona będzie w drugiej większej kopercie, tożsamo opisanej i 
zamkniętej.  
 

 Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SM 
Ujeścisko podanych na stronie www.ujescisko.pl (wyłączając soboty i 
niedziele). W przypadku przesłania oferty pocztą               o zachowaniu 
terminu złożenia oferty decyduje data  i godzina wpływu oferty do Kancelarii 
Sprzedającego. 
 

 Komisja dokona otwarcia kopert w siedzibie Sprzedającego przy   ul. Płockiej 
6  w dniu 31.01,2023.r o godz. 14.00. 

 


