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NA SPRZEDA¯
NIERUCHOMOŒÆ W WA£BRZYCHU

Syndyk masy upad³oœci
2 osób fizycznych

nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej
na podstawie postanowienia sêdziego - komisarza

S¹du Rejonowego w Wa³brzychu, VI Wydzia³ Gospodarczy
z dnia 27 kwietnia 2018 r. - sygn. akt VI GUp 96/17

og³asza
sprzeda¿ z wolnej rêki w trybie ofertowym

NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWEJ
I PRAWA W£ASNOŒCI

POSADOWIONEGO NA NIEJ BUDYNKU
po³o¿onego przy ul. ¯ó³kiewskiego 7 w Wa³brzychu.

Cena wywo³awcza nie ni¿sza ni¿
370.000,00 PLN

na podstawie Postanowienia S¹du Rejonowego sêdziego - komisarza
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

(objêtych ksiêg¹ wieczyst¹ KW Nr SW1W/00001829/3 prowadzan¹ przez S¹d Rejonowy
w Wa³brzychu, VII Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych), przys³uguj¹cych obojgu ma³¿onkom

wg udzia³ów okreœlonych w ww. ksiêdze wieczystej.

(s³ownie: trzysta siedemdziesi¹t tysiêcy z³otych)

PRZEDMIOTEM SPRZEDA¯Y Z WOLNEJ RÊKI

jest ³¹czna sprzeda¿ sk³adników mienia upad³ych
w postaci

> PRAWA U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIA£KI NR 124
>I PRAWA W£ASNOŒCI POSADOWIONEGO NA DZIA£CE

BUDYNKU MIESZKALNEGO,
po³o¿onych w Wa³brzychu przy ul. ¯ó³kiewskiego 7,

Warunki udzia³u w sprzeda¿y:

Oferty w jêzyku polskim

• Otwarcie ofert

Przystêpuj¹cy do postêpowania na sprzeda¿

Szczegó³owe informacje i wymogi

Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty

Syndyk zastrzega sobie

•

•

11 1050 1908 1000 0091 0209 5636

•

•

•

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 Wa³brzych, Stanis³awa
¯ó³kiewskiego 7 - sygn. akt VI GUp 96/17 - NIE OTWIERAÆ" nale¿y sk³adaæ w Kancelarii
Notarialnej Rafa³a Firleja,58-300 Wa³brzych, ul. S³owackiego 13/3) - w terminie do 21.11.2018 r.
osobiœcie lub poczt¹ kuriersk¹ do godziny 14.00.

w obecnoœci notariusza nast¹pi w tym samym dniu o godz. 14.15.

winien, pod rygorem niedopuszczenia do udzia³u
w nim, wp³aciæ na rachunek bankowy masy upad³oœci G.. Zubrzyckiej w ING Banku Œl¹skim S.A.
o numerze wadium wysokoœci 10% ceny okreœlonej w pkt 4
regulaminu, tj. 37.000,00 z³ - w terminie w terminie do dnia 21.11.2018 r.

dot. przedmiotu sprzeda¿y okreœla Regulamin dostêpny
drog¹ e-mai low¹: kancelar ia.syndyka70@gmail .com, na stronie internetowej
www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka (ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzier¿oniów, tel. 74
831 24 10).

ma obowi¹zek z³o¿yæ oœwiadczenie
o zapoznaniu siê z Regulaminem sprzeda¿y oraz ma obowi¹zek z³o¿enia stosownych oœwiadczeñ,
które bêd¹ wymienione w regulaminie sprzeda¿y pod rygorem nierozpatrywania oferty.

prawo uniewa¿nienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz
prawo do swobodnego wyboru oferty, je¿eli oferenci zaoferuj¹ tê sam¹ cenê nabycia.


