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MIESZKANIE
UL. OSIEDLE XXV-LECIA PRL, BIELAWA

NA SPRZEDA¯

Syndyk masy upad³oœci
Wandy Czy¿

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 151.000,00 z³

tj. 02 paŸdziernika 2017 r.
o godz. 14.15

w terminie do dnia 29 wrzeœnia 2017 r.

•

•

osoby fizycznej nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej

stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoœæ po³o¿onego w Bielawie, ul. Osiedle XXV-lecia
PRL 2c/12 o powierzchni 54,40 m2 sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, ³azienki z w.c.,
przedpokoju i balkonu oraz przynale¿nej piwnicy o pow. 9 m2, dla której S¹d Rejonowy
w Œwidnicy, V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW numer
SW1S/00043378/5 wraz z udzia³em 47/10000 w czêœciach wspólnych budynku
i w prawach do grantu dzia³ki nr 500/8 o powierzchni 1,2701 ha dla której to ksiêgê
wieczyst¹ SW1S/ 00041273/5 prowadzi S¹d Rejonowy w Œwidnicy, V Wydzia³ Ksi¹g
Wieczystych w Œwidnicy.

(s³ownie: sto piêædziesi¹t jeden tysiêcy z³otych)

• lub w t³umaczeniu na jêzyk polski przez przysiêg³ego
t³umacza, w zaklejonych kopertach uniemo¿liwiaj¹cych ich otwarcie z wyraŸnym
i czytelnym oznaczeniem oferenta, a tak¿e z dopiskiem: „Oferta na zakup
nieruchomoœci w Bielawie sygn. akt VI GUp 13/17 - nie otwieraæ" nale¿y sk³adaæ
w Kancelarii Notarialnej dr. Rafa³a Firleja,(58-300 Wa³brzych, ul. S³owackiego 13/3) -
w terminie osobiœcie lub poczt¹ kuriersk¹ do godziny 14.00.

• nast¹pi w tym samym dniu,
w kancelarii notarialnej w obecnoœci notariusza (dokonany wybór oferty

wymaga zatwierdzenia przez sêdziego-komisarza).

• winien pod rygorem niedopuszczenia
do udzia³u wp³aciæ na rachunek bankowy masy upad³oœci Wandy Czy¿ nr 14 1090 2301
0000 0001 3441 6983 w Banku Zachodnim WBK SA zs. we Wroc³awiu wadium
wysokoœci 15.100,00 z³,

i wymogi dot. przedmiotu sprzeda¿y okreœla Regulamin
dostêpny na stronie - oraz w Kancelarii Syndyka, ul.
Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzier¿oniów, tel. 601 580 219.

prawo uniewa¿nienia postêpowania bez podania przyczyn
na ka¿dym etapie.

og³asza sprzeda¿ z wolnej rêki
PRAWA W£ASNOŒCI

LOKALU MIESZKALNEGO

Warunki udzia³u w sprzeda¿y:

Oferty w jêzyku polskim

do 02 paŸdziernika 2017 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert

Przystêpuj¹cy do postêpowania na sprzeda¿

Szczegó³owe informacje

Syndyk zastrzega sobie
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