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NA SPRZEDA¯
ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŒÆ

Syndyk masy upad³oœci
osoby fizycznej

nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej

og³asza
sprzeda¿ z wolnej rêki

w trybie ofertowym
ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŒCI

po³o¿onej w Z¹bkowicach Œl¹skich przy ul. Piastowskiej 39

PRZEDMIOTEM SPRZEDA¯Y JEST
PRAWO W£ASNOŒCI BUDYNKÓW

STANOWI¥CYCH ODRÊBNE NIERUCHOMOŒCI :

a. budynku mieszkalnego
b. budynku warsztatu

c. ruchomoœci

Na podwy¿szonym parterze
W przyziemiu

Budynek warsztatowy

Cena wywo³awcza nie ni¿sza ni¿
390.000,00 PLN

W cenie wywo³awczej mieœci siê cena ruchomoœci (pkt c)
w wysokoœci 1200 z³

• Oferty nabycia przedmiotu sprzeda¿y

„Oferta na zakup
nieruchomoœci w Z¹bkowicach Œl¹skich przy ul. Piastowskiej 39, sygn. akt VI GUp 23/17
- nie otwieraæ"

25 wrzeœnia 2018 roku

• Otwarcie i rozpoznanie ofert 25 wrzeœnia 2018 r. po godz.
12.15

• Warunkiem uczestnictwa wadium w wysokoœci 40.000,00
PLN

do 24 wrzeœnia 2018 r.

• Szczegó³owe informacje i wymogi

• Oferent pod rygorem nie rozpatrywania

• Syndyk zastrzega sobie

na podstawie postanowienia sêdziego komisarza
S¹du Rejonowego w Wa³brzychu, VI Wydzia³ Gospodarczy

z dnia 26 wrzeœnia 2017 r. - sygn. akt VI GUp 23/17

o kubaturze 762,5 m3 i o powierzchni ca 223,22 m2,
o kubaturze 197 m3 i o powierzchni ca 44,30 m2 wraz z prawem

u¿ytkowania wieczystego dzia³ki gruntu o numerze 14 o powierzchni 0,07 ha, po³o¿onych
w Z¹bkowicach Œl¹skich przy ul. Piastowskiej 39, objêtych ksiêg¹ wieczyst¹
SW1Z/00026231/7 prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Z¹bkowicach Œl¹skich V Wydzia³
Ksi¹g Wieczystych,

(sofa skórzana z dwoma podnó¿kami) bêd¹ce sk³adnikiem masy upad³oœci.

znajduje siê salon wraz z kuchni¹ i toalet¹, na I piêtrze dwa
pokoje z ³azienk¹. (suterenie) zlokalizowano czêœæ us³ugow¹, tj. grotê soln¹
oraz solarium, zaplecze socjalne i techniczne. o charakterze
gara¿owym posiada kana³ oraz zaplecze warsztatowe.

(s³ownie: trzysta dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³otych)

w jêzyku polskim lub w t³umaczeniu na jêzyk polski
przez przysiêg³ego t³umacza, w trwale zaklejonych kopertach uniemo¿liwiaj¹cych ich otwarcie
z wyraŸnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a tak¿e z dopiskiem:

nale¿y sk³adaæ w Kancelarii Notarialnej Wioletty Gajek (58-200 Dzier¿oniów,
ul. Klasztorna 2a) - w terminie do osobiœcie lub poczt¹ kuriersk¹ do
godziny 12.00.

nast¹pi w tym samym dniu tj.
w kancelarii notarialnej w obecnoœci notariusza (dokonany wybór oferty wymaga

zatwierdzenia przez sêdziego-komisarza).

w sprzeda¿y jest wp³acenie
na rachunek bankowy masy upad³oœci Zofii £abuziñskiej zam. w Z¹bkowicach Œl¹skich

o nr 76 1090 2301 0000 0001 3471 0262 w terminie

dot. przedmiotu sprzeda¿y okreœla Regulamin
dostêpny drog¹ e-mailow¹: kancelaria.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.

oferty ma obowi¹zek z³o¿yæ oœwiadczenie
o zapoznaniu siê z Regulaminem sprzeda¿y oraz ma obowi¹zek z³o¿enia stosownych oœwiad-
czeñ, 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.

Warunki udzia³u w sprzeda¿y:


