
Ogłoszenie w Gazecie Wyborczej (komunikaty – wydanie ogólnopolskie – 
emisja dn. 04.06.2019r.) oraz w Monitorze Urzędowym 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 

ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki: 
 
 

I. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17, na którą składa się prawo własności: 

 niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2 

 częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2 , na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-

handlowego i część parkingu zewnętrznego 

 zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2, na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy wraz z 

parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa, budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny 

o łącznej powierzchni: 11.278m2 za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 

8.294.300,00zł. netto (słownie: osiem milionów, dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące, trzysta 

złotych, 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu 

(VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1Z/00025445/5. 

II. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności: 

 zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (KW nr GL1Z/00026834/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki 

magazynowe i hala magazynowa, 

 zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (KW nr GL1Z/00042221/4 prowadzona przez 

Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat 

samochodowy, 

 zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (KW nr GL1Z/00046232/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Zabrzu), na której zlokalizowana jest hala magazynowa 

o łącznej powierzchni: 12.274m2 za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 

2.744.400,00zł. netto (słownie: dwa miliony, siedemset czterdzieści cztery tysiące, czterysta 

złotych, 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT. 

III. Nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się: 

 prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9 

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie – X Wydział Ksiąg Wieczystych) wraz z usytuowanym na niej budynkiem 

magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym, 

 prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 

5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie – X Wydział Ksiąg 

Wieczystych), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36. 

za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 3.002.400,00zł. netto (słownie: trzy 

miliony, dwa tysiące, czterysta złotych, 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT. 

IV. Nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 14, na którą składa się: 

 prawo użytkowania wieczystego gruntu-działek o nr 78/5 o pow.: 405m2, 78/6 o pow.: 812m2 i 78/7 o pow.: 916m2 o 

łącznej powierzchni: 2.133m2 wraz z usytuowanym na nieruchomości budynkiem magazynowo biurowym (Księga 

Wieczysta nr RA1R/00108959/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych) 

 prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 35/100) działki niezabudowanej nr 79/5 o 

pow. 996 m2 (Księga Wieczysta nr RA1R/00101966/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu – VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych) 

za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 1.003.800,00zł. netto (słownie: jeden 

milion, trzy tysiące, osiemset złotych, 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT. 
 

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: 
operaty szacunkowe nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – 
zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 668 495 147 lub 694 862 927 oraz 
za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. oraz sekretariat@agdmarket.eu. 
Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata 
wadium w wysokości: 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I), 100.000,00zł. (dla nieruchomości 
opisanej w pkt II), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III), 50.000,00zł. (dla nieruchomości 
opisanej w pkt IV) na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 
1793 w terminie do dnia składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium. 
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3. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych 
określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie 
internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do 
30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 04.06.2019r. 
włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 
100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.: 

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17” 

(nieruchomość opisana w pkt I) 

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32” 

(nieruchomość opisana w pkt II) 

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H” 

(nieruchomość opisana w pkt III) 

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 14” 

(nieruchomość opisana w pkt IV) 

Oferent do oferty, pod rygorem jej odrzucenia, winien dołączyć:  

a) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży określonego w §2 

Regulaminu Sprzedaży oraz oświadczenie, iż nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu technicznego i prawnego 

nieruchomości 

b) deklarację wpłaty pełnej kwoty zakupu i zawarcia umowy zakupu nieruchomości, o której mowa w §2 Regulaminu 

Sprzedaży w terminie do 4 (czterech) miesięcy od daty wydania przez Radę Wierzycieli uchwały w przedmiocie 

wyrażenia zgody syndykowi masy upadłości na sprzedaż nieruchomości oferentowi wybranemu w oparciu o 

Regulamin Sprzedaży. 

Oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, winien dołączyć, pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty potwierdzające umocowanie 

osoby lub osób fizycznych do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu, który składa ofertę na zakup 

przedmiotowej nieruchomości. 

Oferent powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, jednoznacznie określić, w złotych polskich, proponowaną przez niego 

cenę nabycia netto. 

Oferta złożona w toku sprzedaży przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta. 

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w 

trybie określonym w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie 

internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”. 

Wyboru oferty dokonuje syndyk, który w przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełniających kryterium minimalnej 

ceny wskazanej w §4 pkt. 6 Regulaminu Sprzedaży – z udziałem Komisji, o której mowa w §6 pkt. 1 Regulaminu 

Sprzedaży - przeprowadzi aukcję zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z krokiem postąpienia w wysokości określonej 

w Regulaminie Przetargu dla danej nieruchomości, a ceną wywołania – najwyższa z zaoferowanych cen. Jedynym 

kryterium wyboru oferty jest cena. Termin i miejsce przeprowadzenia aukcji zostaną ustalone bezpośrednio po otwarciu 

ofert wspólnie z przedstawicielami Rady Wierzycieli biorącymi udział w procedurze otwarcia ofert. O terminie i miejscu 

przeprowadzenia aukcji – syndyk masy upadłości powiadomi oferentów za pośrednictwem łączności telefonicznej i/lub 

mailowej. Z przebiegu aukcji zostanie sporządzony protokół autoryzowany przez członków Komisji do przeprowadzenia 

aukcji, stanowiący integralną część wniosku składanego przez syndyka masy upadłości do Przewodniczącego Rady 

Wierzycieli w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty dokonanej przez syndyka. W przypadku nie dojścia aukcji do 

skutku z uwagi na niestawiennictwo oferentów, bądź nie zaproponowanie ceny wyższej, niż cena wywołania wybrana 

zostanie najkorzystniejsza oferta pisemna. 

Wybór oferty zatwierdza Rada Wierzycieli na podstawie wniosku opracowanego przez syndyka masy 

upadłości w terminie określonym w Regulaminie Przetargu dla danej nieruchomości. 

Sprzedaż nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty lub zgłoszenia oferty niespełniającej warunków wskazanych 

w przepisach prawa i niniejszych warunkach sprzedażowych. 

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały 

przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych 

w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: 

www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”. 

Ww. termin może ulec wydłużeniu o 1 (jeden) miesiąc wyłącznie przez syndyka masy upadłości w przypadku gdy 

konieczne jest uzyskanie przez syndyka masy upadłości dodatkowych: informacji, danych, dokumentów koniecznych do 

zawarcia transakcji sprzedaży. Wydłużenie o 1 (jeden) miesiąc, o którym mowa powyżej nie przysługuje oferentowi. 

Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna zostać zapłacona w całości 

najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 5 Regulaminu Sprzedaży, powoduje, iż syndyk 

masy upadłości ma prawo odstąpić od procedury sprzedaży zatrzymując jednocześnie wadium wpłacone przez oferenta. 

Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży. 

Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 701 §2 Kodeksu 

Cywilnego. 
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Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w 

stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 prawa 

upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego). 

6. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny. 

Syndyk zastrzega sobie pierwszeństwo wyboru Kancelarii Notarialnej dla zawarcia aktu notarialnego. 

Oferent, którego oferta została wybrana przez syndyka masy upadłości wg zasad określonych w §6 Regulaminu 

Sprzedaży, który nie spełnił wymagań określonych w Regulaminie Sprzedaży w kwestii zapłaty całej ceny w terminie do 

dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży - nie może uczestniczyć w kolejnej próbie sprzedaży 

nieruchomości. 

Ponadto syndyk masy upadłości prowadzi sprzedaż wózków magazynowych i samochodu osobowego: 

1) BT C3E180 rok prod. 2006 (udźwig 1.750kg) za cenę: 10.780,00zł. netto plus VAT 

2) BT C3E180 rok prod. 2008 (udźwig 1.750kg) za cenę: 10.290,00zł. netto plus VAT 

3) BT OME-100H rok prod. 2012 (udźwig 1.000kg) za cenę: 44.380,00zł. netto plus VAT 

4) BT OP 1000 HSE rok prod. 2008 (udźwig 1.000kg) za cenę: 22.540,00zł. netto plus VAT 

5) BT RRB1 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 12.040,00zł. netto plus VAT 

6) BT SPE 125 rok prod. 2006 (udźwig 1.250kg) za cenę: 11.270,00zł. netto plus VAT 

7) BT SPE 160 rok prod. 2006 (udźwig 1.600kg) za cenę: 17.010,00zł. netto plus VAT 

8) BT VCE 150A rok prod. 2008 (udźwig 1.500kg) za cenę: 19.320,00zł. netto plus VAT 

9) KOMATSU MWS10-1R rok prod. 2008 (udźwig 1.050kg) za cenę: 9.870,00zł. netto plus VAT 

10) STILL RX 20-15 rok prod. 2003 (udźwig 1.500kg) za cenę: 9.030,00zł. netto plus VAT 

11) YALE ERP10RCF rok prod. 2007 (udźwig 320kg) za cenę: 10.010,00zł. netto plus VAT 

12) OPEL ASTRA rok. prod. 2008. Poj.: 1.696cm3 (80KM). przebieg 280tys. za cenę: 3.800,00zł.netto plus VAT 

Bliższe informacje na temat wózków magazynowych, w tym operaty dotyczące wycen można uzyskać: 
na stronie internetowej www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi” 

pod nr tel.: 668 495 147; 603 350 571 lub 694 462 992 za pośrednictwem adresu email: sekretariat@agdmarket.eu; 
marek.czajkowski@agdmarket.eu  

Wózki magazynowe oraz samochód można oglądać w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17 po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym. 
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