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NA SPRZEDA¯
NIERUCHOMOŒCI

£ANY I KAMIENIEC WROC£AWSKI

GMINA CZERNICA

Syndyk Masy Upad³oœci
osoby fizycznej

nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej

sprzeda z wolnej rêki sk³adniki mienia upad³ego

1. Prawo w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 68.800 z³
(szeœædziesi¹t osiem tysiêcy osiemset z³otych 00/100) netto.

2. Prawo w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 13.700 z³
(trzynaœcie tysiêcy siedemset z³otych 00/100) netto.

3. Prawo w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 1.300 z³
(jeden tysi¹c trzysta z³otych 00/100) netto.

1. Sprzeda¿ nieruchomoœci

2. Sprzeda¿ nast¹pi

3. Pisemne oferty

4. Otwarcie i rozpoznanie

5. Pod rygorem niedopuszczenia

w terminie do dnia 31.03.2017 r.
(data uznania na rachunku bankowym)

na rachunek bankowy syndyka 65 1090 2301 0000 0001 3280 1403.

6. Szczegó³owe warunki

7. Syndyk zastrzega sobie

w postêpowaniu prowadzonym
pod sygn. akt VI GUp 12/16

, niezabudowanej, sk³adaj¹cej siê z dzia³ki
nr 102/7 o powierzchni 0,4118 ha, po³o¿onej w £anach, gmina Czernica, objêtego ksiêg¹
wieczyst¹ KW Nr WR10/46551/5

, niezabudowanej, sk³adaj¹cej siê z dzia³ki
nr 233/5 o powierzchni 0,1141 ha, po³o¿onej w Kamieñcu Wroc³awskim, gmina Czernica,
objêtego ksiêg¹ wieczyst¹ KW Nr WR10/9442/7

, niezabudowanej, sk³adaj¹cej siê z dzia³ki
nr 234/4 o powierzchni 0,0109 ha, po³o¿onej w Kamieñcu Wroc³awskim, gmina Czernica,
objêtego ksiêg¹ wieczyst¹ KW Nr WR10/8601/3

nast¹pi w ofercie publicznej z wolnej rêki, której warunki
opisuje Regulamin Sprzeda¿y dostêpny na stronie oraz w Kancelarii
Syndyka przy ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzier¿oniów.

na rzecz nabywcy oferuj¹cego najwy¿sz¹ cenê, ewentualnie
powiêkszon¹ o podatek od towarów i us³ug VAT zgodnie z warunkami okreœlonymi
w Regulaminie Sprzeda¿y.

w jêzyku polskim nale¿y sk³adaæ w zaklejonej kopercie opatrzonej
czytelnym napisem na kopercie, której nieruchomoœci oferta dotyczy, sygnatur¹ akt VI GUp
12/16 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAÆ” w terminie do 3 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00 pod
adresem: Kancelaria Notarialna Rafa³a Firleja, ul. S³owackiego 13/3, 58-300 Wa³brzych.

ofert odbêdzie siê 3 kwietnia 2017 r. o godz.14.15 w Kancelarii
Notarialnej jw. w obecnoœci notariusza.

do udzia³u w sprzeda¿y, przystêpuj¹cy do niej winien
dokonaæ wp³aty wadium w wysokoœci:
a) w przypadku oferty na zakup nieruchomoœci opisanej w pkt. 1- 6.800,00 z³,
b) w przypadku oferty na zakup nieruchomoœci opisanej w pkt. 2 - 1.370,00 z³,
c) w przypadku oferty na zakup nieruchomoœci opisanej w pkt. 3 - 130,00 z³.

sprzeda¿y zosta³y okreœlone w Regulaminie Sprzeda¿y dostêp-
nym w kancelarii syndyka, na portalu oraz udostêpnianym przez
syndyka w formie elektronicznej po przes³aniu wniosku o jego udostêpnienie na adres -

. Zapoznanie siê z przedmiotem sprzeda¿y jest mo¿liwe
po uprzednim umówieniu siê pod numerem 601 580 219.

prawo odst¹pienia od sprzeda¿y lub jej uniewa¿nienie bez
podania przyczyny na ka¿dym etapie postêpowania.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:

Warunki udzia³u w sprzeda¿y:

www.ardobiejewska.pl

www.ardobiejewska.pl

kancelaria.syndyka70@gmail.com


