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NA SPRZEDA¯
NIERUCHOMOŒCI

GRUNTOWE
KAMIEÑ

GMINA D£UGO£ÊKA

Zarz¹dca Masy Sanacyjnej
Remdro S.A.

w restrukturyzacji

(gmina D³ugo³êka, powiat wroc³awski)
w postaci:

1. zabudowanej nieruchomoœci grunto-
wej

za cenê nie mniejsz¹ (netto) ni¿
2.199.000,00 z³

2. niezabudowanej nieruchomoœci
gruntowej

za cenê nie mniejsz¹ (netto) ni¿
657.000,00 z³

3. niezabudowanej nieruchomoœci
gruntowej

za cenê nie mniejsz¹ (netto) ni¿
643.000,00 z³

og³asza sprzeda¿
NIERUCHOMOŒCI

GRUNTOWYCH
w Kamieniu

po³o¿onej w Kamieniu, stanowi¹cej
dzia³ki nr 64 i 65, o ³¹cznej powierzchni 2,04
ha (KW nr WR1E/00044668/4), z uloko-
wanym zespo³em do wytwarzania mas
bitumicznych,

po³o¿onej w Kamieniu,
stanowi¹cej dzia³kê nr 66, o powierzchni
1,0062 ha (KW nr WR1E/00055713/5),

po³o¿onej w Kamieniu,
stanowi¹cej dzia³kê nr 157, o powierzchni
0,98 ha (KW nr WR1E/00081080/9),

w trybie
zbierania pisemnych ofert, z których
wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza
pod wzglêdem cenowym.

nieruchomoœci zawie-
raj¹ce oœwiadczenia i dokumenty okreœlo-
ne w regulaminie sprzeda¿y nale¿y sk³adaæ
w Kancelarii Zarz¹dcy we Wroc³awiu
(50-127), przy ul. Œw. Miko³aja 61-62/8, do
dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00
z dopiskiem: „Przetarg Remdro”.

w dniu 21
sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 w Kancelarii
Zarz¹dcy.

jest wp³acenie wadium w wysokoœci 5%
ceny wywo³awczej na rachunek bankowy
w BZ WBK S.A. nr 81 1090 2242 0000 0001
3471 4218.

prawo
uniewa¿nienia lub odwo³ania sprzeda¿y
bez podania przyczyny oraz prawo do
swobodnego wyboru oferty, je¿eli oferenci
zaoferuj¹ tê sam¹ cenê.

• i wy-
magania co do oferty s¹ zawarte w re-
gulaminie sprzeda¿y, który dostêpny jest
w lokalu Kancelarii oraz na stronie
internetowej .
•
sprzeda¿y mo¿na tak¿e uzyskaæ pod
numerem tel. 71 783 99 38 i pod adresem
e-mail: .

Warunki sprzeda¿y:

1. Sprzeda¿ prowadzona jest

2. Oferty na zakup

3. Rozpoznanie ofert nast¹pi

4. Warunkiem uczestnictwa w sprzeda¿y

5. Zarz¹dca zastrzega sobie

Szczegó³owe warunki sprzeda¿y

Informacje o przedmiocie i zasadach
www.ardobiejewska.pl

kancelaria@milek.com.pl


