
TRAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B 
www.traktgliwice.pl; email: sekretariat@traktgliwice.pl; tel. 32 230 22 27 

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: 0000115977; NIP: 631-10-00-933 
ING Bank Śląski SA 30 1050 1298 1000 0022  9199 3489; Kapitał zakładowy: 6 670 300 zł 

 

 

Strona 1 z 1 

 

HDP/808/12/2021                                                                                            Zabrze, dnia 09.12.2022 roku 

 

 

 

OFERENCI BIORĄCY  

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 

 

dotyczy: postępowania nr 1/SN/2022 na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. 

w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka nr 2533/213 o powierzchni 1164 m2 wraz z własnością budynków i budowli 

posadowionych na tym gruncie położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 

45A, wpisanej do KW nr GL1Y/00130392/6 oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 2531/213 i 2532/213 wpisanych do 

KW nr GL1Y/00123755/7, działka 2536/205 wpisana do KW nr GL1Y/00157828/7, działka 

nr 2537/205 wpisana do KW nr GL1Y/00121814/5, działki nr 2538/201 i 2539/201 

wpisane do KW GL1Y/00157827/0 stanowiących całość gospodarczą o powierzchni  

10594 m2 u zbiegu ulic Młyńskiej i 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach. 

 

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzenia 

przetargu na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci: prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczone jako działka nr 2533/213 o obszarze 

1164 m2 wraz z własnością budynków i budowli posadowionych na tym gruncie położonych w 

Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 45A objętą KW nr GL1Y/00130392/6 oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działki nr 2531/213 i 2532/213 

objęte KW nr GL1Y/00123755/7, działkę 2536/205 objętą KW nr GL1Y/00157828/7, działkę nr 

2537/205 objętą KW nr GL1Y/00121814/5, działki nr 2538/201 i 2539/201 objęte KW 

GL1Y/00157827/0 stanowiących całość gospodarczą o obszarze 10594 m2  u zbiegu ulic Młyńskiej i 

3 Maja w Czerwionce-Leszczynach Sprzedający informuje, iż unieważnia przedmiotowe 

postępowanie bez podania przyczyny. 
 

         

        Z poważaniem 
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