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NA SPRZEDA¯
MIESZKANIE

DÊBOWIEC, GMINA ZIÊBICE

Syndyk Masy Upad³oœci
osoby fizycznej

nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej

sprzeda z wolnej rêki sk³adniki mienia upad³ego

1. Prawo w³asnoœci lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Dêbowcu 33A/4, gmina Ziêbice,
objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ KW Nr SW1Z/52686/2 wraz z udzia³em w czêœciach wspólnych
budynku i prawie u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosz¹cym 243/1000, a tak¿e
prawa w³asnoœci pomieszczenia przynale¿nego, tj. komórki murowanej posadowionej
na dzia³ce 43/1 objêtej ksiêg¹ wieczyst¹ SW1Z/52682/4

za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 62.900,00 z³
(szeœædziesi¹t dwa tysi¹ce dziewiêæset z³otych 00/100) netto

1. Sprzeda¿ nieruchomoœci

2. Sprzeda¿ nast¹pi

3. Pisemne oferty

4. Otwarcie i rozpoznanie

5. Pod rygorem niedopuszczenia

6. Szczegó³owe warunki

7. Zapoznanie siê z przedmiotem sprzeda¿y

8. Syndyk zastrzega sobie

w postêpowaniu prowadzonym
pod sygn. akt VI GUp 14/16

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 dnia 11 kwietnia 2017 r. do godz.
14.00 pod adresem: Kancelaria Notarialna Rafa³a Firleja, ul. S³owackiego 13/3, 58-300
Wa³brzych.

ofert odbêdzie siê dnia 11 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 6.290 z³ w terminie do dnia 06 kwietnia 2017 r. (data
uznania na rachunku bankowym) na rachunek bankowy syndyka nr 94 1090 2385 0000 0001
1907 6478.

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

.

jest mo¿liwe po uprzednim umówieniu siê pod
numerem tel. 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


