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NA SPRZEDA¯
MIESZKANIA

Ul. WYSPIAÑSKIEGO, K£ODZKO

Syndyk masy upad³oœci
Andrzeja Nogi

og³asza sprzeda¿ z wolnej rêki:

1. prawa w³asnoœci nieruchomoœci stanowi¹cej lokal mieszkalny

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿
150.000,00 z³

(sto piêædziesi¹t tysiêcy z³otych 00/100),

2. prawa w³asnoœci nieruchomoœci stanowi¹cej lokal mieszkalny

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿
98.000,00 z³

(dziewiêædziesi¹t osiem tysiêcy z³otych 00/100).

„Oferta na zakup
nieruchomoœci 2G/4 lub 2G/6 - sygn. akt VI GUp 42/16 - NIE OTWIERAÆ"

02 paŸdziernika 2017 r. do godziny 14.00

tj. 02 paŸdziernika 2017 r. o godz.
14.15

- w przypadku oferty na zakup nieruchomoœci

- w przypadku oferty na zakup nieruchomoœci

w terminie do dnia 29 wrzeœnia 2017 r.

•

•

osoby fizycznej nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej

po³o¿ony
w K³odzku, przy ul. Wyspiañskiego 2G/4 o powierzchni 71,50 m2 wraz z pomiesz-
czeniem przynale¿nym w postaci piwnicy o powierzchni 8,70 m2, objêty ksiêg¹
wieczyst¹ KW Nr SW1K/80408/3 wraz z udzia³em w prawie w³asnoœci czêœci
wspólnych budynku i gruntu wynosz¹cym 128/1000, objêtego ksiêg¹ wieczyst¹ KW Nr
SW1K/59213/3 wraz z wyposa¿eniem mieszkania

w której wartoœæ wyposa¿enia stanowi 4,984503%,

po³o¿ony
w K³odzku, przy ul. Wyspiañskiego 2G/6 o powierzchni 48,80 m2 wraz z pomiesz-
czeniem przynale¿nym w postaci piwnicy o powierzchni 4,70 m2, objêty ksiêg¹
wieczyst¹ KW Nr SW1K/80409/0 wraz z udzia³em w prawie w³asnoœci czêœci
wspólnych budynku i gruntu wynosz¹cym 85/1000, objêtego ksiêg¹ wieczyst¹ KW Nr
SW1K/59213/3

• 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:

nale¿y
sk³adaæ w Kancelarii Notarialnej Rafa³a Firleja,(58-300 Wa³brzych, ul. S³owackiego
13/3) - w terminie do osobiœcie lub poczt¹
kuriersk¹.

• 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 w nim, wp³aciæ na rachunek bankowy masy upad³oœci
Andrzeja Nogi zam. w K³odzku o nr 19 1090 2301 0000 0001 3333 2821 w Banku
Zachodnim WBK SAzs. we Wroc³awiu wadium wysokoœci:

opisanej w pkt I: 15.000,00 z³
(piêtnaœcie tysiecy z³otych 00/100),

opisanej w pkt II: 9.800,00 z³
(dziewiêæ tysiêcy osiemset z³otych 00/100),

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.

Warunki przetargu:

Oferty w jêzyku polskim

Rozpoznanie ofert

Przystêpuj¹cy do postêpowania na sprzeda¿

Szczegó³owe informacje

Syndyk zastrzega sobie
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