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Syndyk masy upad³oœci
Krzysztofa Zawadzkiego

PREiB w upad³oœci likwidacyjnej

og³asza sprzeda¿ z wolnej rêki w formie konkursu pisemnych ofert.

prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod firm¹

zs. we Wroc³awiu

NA SPRZEDA¯ Z WOLNEJ RÊKI
NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWE W MARSZOWICACH,

LOKALE U¯YTKOWE WE WROC£AWIU

1. Prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, obrêb Marszowice

-
680.000,00 z³ netto

2. Prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, obrêb Marszowice

680.000,00 z³ netto

3. Prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, obrêb Marszowice

630.000,00
z³ netto

4. Lokal przeznaczony na cele inne ni¿ mieszkalne stanowi¹cy lokal u¿ytkowy

13078/

753 000,00 z³ netto.

5. Lokal przeznaczony na cele inne ni¿ mieszkalne stanowi¹cy lokal u¿ytkowy

/

660.000,00 z³ netto.

6. Lokal przeznaczony na cele inne ni¿ mieszkalne stanowi¹cy lokal u¿ytkowy

/
755

000,00 z³ netto.

7. Lokal przeznaczony na cele inne ni¿ mieszkalne stanowi¹cy lokal u¿ytkowy

/

799 500,00 z³ netto.

Konkurs odbêdzie siê 16.11.2016 r o godz.12.00 w biurze syndyka we Wroc³awiu przy ul.
Wilczej 7-13, tel. 71/796-49-44 lub 71/346-45-45. W przypadku bezskutecznego konkursu,
kolejne konkursy odbêd¹ siê 15.12.2016 r.

1.

2.

o powierz-
chni 10.284 m2, KW WR1K/00213870/5 wraz z udzia³em w wysokoœci 442/4090 w prawie w³asnoœci
nieruchomoœci gruntowych niezabudowanych o pow. 0,4248 ha, KW WR1K/00153865/8 za cenê
nie ni¿sz¹ ni¿ + VAT.

o powierz-
chni 8.600 m2, KW WR1K/0039151/5 wraz z udzia³em w wysokoœci 370/4090 w prawie w³asnoœci
nieruchomoœci gruntowych o powierzchni 0,4248 ha, KW WR1K/00153865/8 - za cenê nie ni¿sz¹ ni¿

+ VAT.

o powierz-
chni 7.900 m2, KW WR1K/00153866/5 wraz z udzia³em w wysokoœci 339/4090 w prawie w³asnoœci
nieruchomoœci o powierzchni 0,4248 ha, KW WR1K/00153865/8 - za cenê nie ni¿sz¹ ni¿

+ VAT.

o pow. u¿ytkowej
116,56 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z us³ugami,
po³o¿onego przy ulicy Gen. I Pr¹dzyñskiego 42a we Wroc³awiu, dzia³ka nr 11/2, z w³asnoœci¹ którego
zwi¹zany jest udzia³ 1.000.000 w czêœci wspólnej budynku i urz¹dzeniach, które nie s³u¿¹
wy³¹cznie do u¿ytku w³aœcicieli lokali oraz w prawie u¿ytkowania wieczystego dzia³ki numer 11/2 -
cena nie ni¿sza ni¿

o pow.102,19
m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z us³ugami, przy ul. Stacha
Œwistackiego15a we Wroc³awiu, dzia³ka gruntu nr 11/2, z w³asnoœci¹ którego zwi¹zany jest udzia³
wynosz¹cy 11466 1.000.000 czêœci w budynku i urz¹dzeniach, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku
w³aœcicieli lokali oraz w prawie u¿ytkowania wieczystego dzia³ki numer 11/2 - cena nie ni¿sza ni¿

o pow. u¿ytkowej
116,73 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z us³ugami przy ul.
Stacha Œwistackiego numer 15b we Wroc³awiu, dzia³ka gruntu nr 11/2, z w³asnoœci¹ którego
zwi¹zany jest udzia³ wynosz¹cy 13097 1.000.000 czêœci we wspólnych czêœciach budynku
i urz¹dzeniach oraz w prawie u¿ytkowania wieczystego dzia³ki numer 11/2 - cena nie ni¿sza ni¿

o pow. u¿ytkowej
123,79 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z us³ugami, przy ul.
gen. I Pr¹dzyñskiego numer 42b we Wroc³awiu, dzia³ka gruntu nr 11/2, z w³asnoœci¹ którego
zwi¹zany jest udzia³ wynosz¹cy 13890 1.000.000 czêœci we wspólnych czêœciach budynku
i urz¹dzeniach, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aœcicieli lokali oraz w prawie u¿ytkowania
wieczystego dzia³ki numer 11/2 - cena nie ni¿sza ni¿

.

najpóŸniej w przeddzieñ
konkursu do godz.14.00 w biurze syndyka, w zamkniêtej kopercie z napisem „Konkurs ofertowy”.

wadium w wysokoœci 5% ceny wywo³awczej na
rachunek bankowy w PKO BP S.A. O. Wroc³aw nr 33 1440 1156 0000 0000 1371 7354, z podaniem
tytu³u wp³aty „Konkurs”.

• dokona syndyk w dniach konkursu, zgodnie z regulaminem sprzeda¿y, na
podstawie pisemnych ofert prawid³owo z³o¿onych. • dostêpny jest na stronie
www.ardobiejewska.pl oraz biurze syndyka przy ul Wilczej 7-13, tel. 71/346-45-45 w godz. 9.00-
14.00, gdzie równie¿ mo¿na uzyskaæ dodatkowe informacje dotycz¹ce przedmiotu sprzeda¿y.
• sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwo³ania,
przerwania lub uniewa¿nienia konkursu. • zwi¹zane z przeniesieniem w³asnoœci
nieruchomoœci ³¹cznie z kosztami wykreœlenia hipotek ponosi nabywca.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

Dorêczenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu

Wp³acenie najpó¿niej w przeddzieñ konkursu

Wyboru oferenta
Regulamin konkursu

Organizator konkursu zastrzega
Wszelkie koszty


