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NA SPRZEDA¯
NIERUCHOMOŒCI ROLNE

Syndyk masy upad³oœci
Fabryki Mebli Gawin Meble

z siedzib¹
w Królewskiej Woli 17 A, 56-513 Miêdzybórz,

Sp. z o.o. sp. k. w upad³oœci likwidacyjnej

og³asza przetarg
na sprzeda¿ z wolnej rêki

NIERUCHOMOŒCI ROLNYCH UPAD£EGO
po³o¿onych w Królewskiej Woli,

obrêb Nr 0008, Królewska Wola, AM-1, jednostka ewidencyjna 021405_5 Miêdzybórz -
obszar wiejski, gmina Miêdzybórz, powiat oleœnicki, województwo dolnoœl¹skie - o ³¹cznej
powierzchni gruntu 1,5891 ha, w tym prawo w³asnoœci dzia³ki:

o pow. 0,5832 ha, KW: WR1E/00071215/2,
wraz z prawem w³asnoœci budynku magazynowo-warsztatowego

o powierzchni u¿ytkowej 381,80 m2,

o pow. 0,3000 ha, KW: WR1E/00067223/0,

o pow. 0,4059 ha, KW: WR1E/00070057/9,

o pow. 0,3000 ha, KW: WR1E/00071215/2,

• obejmuje ca³y ww. kompleks nieruchomoœci, które zgodnie z MPZP s¹
terenami rolniczymi.

1. zabudowanej nr 192

za ³¹czn¹ cenê 108.239,00 z³ netto;

2. niezabudowanej nr 68/4
za cenê 12.026,00 z³ netto;

3. niezabudowanej nr 75/2
za cenê 16.275,00 z³ netto;

4. niezabudowanej nr 80/3
za cenê 12.026,00 z³ netto;

oraz prawo w³asnoœci budowli (utwardzenia betonowego).

Oferta sprzeda¿y

• sprzeda¿y ww. kompleksu dzia³ek wynosi ogó³em 148.566,00 z³ netto.
• : 14.856,60 z³.
• zostanie doliczony podatek VAT w przypadku zaistnienia obowi¹zku
podatkowego w tym zakresie.
• i wp³aty wadium: 15.05.2017 r. (do godz. 14.00).
• : 17.05.2017 r., godz. 11.00.
• : Biuro syndyka Marka Rybaka, 53-607 Wroc³aw, ul. Robotnicza 1a.
• z dopiskiem: „Przetarg - Królewska Wola” nale¿y
przes³aæ w ww. terminie pod adresem biura syndyka jw.
• na rachunek bankowy upad³ej Spó³ki: Bank Zachodni WBK S.A. nr 29 1090
2590 0000 0001 2990 5464.
• który zainteresowanym zostanie
przes³any w formie elektronicznej.
• po uprzednim uzgodnieniu terminu.
• El¿bieta Szczêœniak, tel. 509 974 793.

Cena minimalna
Wadium
Do ceny sprzeda¿y

Termin sk³adania ofert

Miejsce przetargu
Oferty w zamkniêtych kopertach

Wp³ata wadium

Przetarg zostanie przeprowadzony

Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ
Informacji udziela

Termin przetargu

wg regulaminu,


