
 
Ogłoszenie z dn. 04.06.2019r. 

Gazeta Wyborcza (komunikaty – wydanie ogólnopolskie)  
oraz Monitor Urzędowy 

 
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 

FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. 

ogłasza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki: 
 

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania części nieruchomości położonej w 

Gliwicach, przy ul. Piwnej, tj. niezabudowanej działki nr 301 o powierzchni: 13.834m2, dla której 

Sąd Rejonowy (VIII Wydział Ksiąg Wieczystych) w Gliwicach prowadzi Księgę Wieczystą nr 

GL1G/00091486/1 za cenę nie niższą niż: 4.274.706,00zł. netto (słownie: cztery 

miliony, dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące, siedemset sześć złotych, 00/100) 

plus należny podatek od towarów i usług VAT. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nabywanym prawie 

nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu, o której mowa w Regulaminie 

Sprzedaży z dn. 15.05.2019r. w § 4 ust. 2 lit d). 

2) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: 

www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości – zakładka ”Oferta 

sprzedaży nieruchomości" i Regulamin Sprzedaży z dn. 15.05.2019r. – zakładka ”Ogłoszenia i 

przetargi”) oraz pod nr tel.: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: 

kancelariasyndyka1@interia.pl 

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

3) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata w pieniądzu wadium, pod 

rygorem odrzucenia oferty, w wysokości: 800.000,00zł. (słownie: osiemset tysięcy 

złotych, 00/100) w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia 

o sprzedaży w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim), tj. do dnia 04.07.2019r. włącznie, 

na rachunek bankowy FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej: 

Santander Bank Polska S.A. nr: 92 1090 2590 0000 0001 2949 8676 

4) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie 

do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie (dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim) o sprzedaży, tj. do dnia 04.07.2019r. włącznie, w zamkniętych kopertach na 

adres: Syndyk Masy Upadłości FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta na zakup 

nieruchomości FOCUS Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – działka nr 

301”. 

5) Oferent do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, 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 niniejszy Regulamin Sprzedaży 

c) dowód uiszczenia wadium 

d) oświadczenie o zobowiązaniu się w notarialnej umowie nabycia do ustanowienia na 

nabywanym prawie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej 

przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 8 metrów i długości ok. 100 metrów 

biegnącym od wjazdu z ulicy Piwnej w Gliwicach (zlokalizowanego na wysokości 

budynku przy ulicy Piwnej 17 w Gliwicach), wzdłuż wewnętrznego układu 

http://www.syndyk-zurakowski.pl/
mailto:kancelariasyndyka1@interia.pl


komunikacyjnego utworzonego na działce nr 301, najkrótszym szlakiem tj. 

prostopadle do ul. Piwnej aż do północno-wschodniej granicy działki 301 z działką nr 

305, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr: 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 308, obręb Centrum, objętych księgą wieczystą nr 

GL1G/00091486/1 oraz działki 300, obręb Centrum, objętej księgą wieczystą nr 

GL1G/00060190/3 

6) 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. 

7) Oferent powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, jednoznacznie określić, w złotych polskich, 

proponowaną przez niego cenę nabycia netto. 

8) Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość: 4.274.706,00zł. netto 

(słownie: cztery miliony, dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące, siedemset sześć 

złotych, 00/100), powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i 

usług VAT. Oferta opiewająca na niższą wartość podlega odrzuceniu. 

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

10) Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w 

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Wierzycieli wybranej przez syndyka 

masy upadłości oferty na zakup przedmiotowej nieruchomości. Wadium wniesione przez 

oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka masy upadłości i zatwierdzona przez 

Radę Wierzycieli, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia; wadium to przepada w razie nie 

zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty wydania 

przez Radę Wierzycieli uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody syndykowi masy upadłości na 

sprzedaż nieruchomości. 

11) Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta Gliwice w Gliwicach przy ul. 

Zwycięstwa 21 lub innym miejscu uzgodnionym przez syndyka masy upadłości z Radą 

Wierzycieli jeśli względy techniczne uniemożliwią wykonanie tych czynności w Urzędzie Miasta 

Gliwice. Ustalenie terminu otwarcia ofert nastąpi po uprzednim powiadomieniu członków Rady 

Wierzycieli o złożonych ofertach i wskazaniu przez Radę Wierzycieli reprezentanta lub 

reprezentantów Rady Wierzycieli, którzy wspólnie z syndykiem masy upadłości wezmą udział w 

procedurze otwarcia i kwalifikowania ofert w kwestii dalszych działań, w tym procedury aukcji w 

przypadku dwóch lub więcej ofert spełniających kryteria określone w Regulaminie Sprzedaży. 

Do otwarcia i oceny złożonych ofert – syndyk masy upadłości powoła Komisję w składzie, której 

poza przedstawicielami Rady Wierzycieli udział weźmie radca prawny syndyka masy upadłości. 

Z przebiegu procedury otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół autoryzowany przez 

członków Komisji stanowiący integralną część wniosku składanego przez syndyka masy 

upadłości do Rady Wierzycieli w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty dokonanej przez 

syndyka masy upadłości. 

12) Wyboru oferty dokonuje syndyk masy upadłości, który w przypadku wpływu dwóch lub więcej 

ofert spełniających kryterium minimalnej ceny wskazanej w Regulaminie Sprzedaży – z 

udziałem Komisji, o której mowa w Regulaminie Sprzedaży - przeprowadzi aukcję zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego z krokiem postąpienia w wysokości: 50tys.zł. (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) i ceną wywołania równą cenie najwyższej oferty. 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 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. 

13) Wybór oferty zatwierdza Rada Wierzycieli na podstawie wniosku opracowanego w terminie do 7 

dni od rozstrzygnięcia procedury wyboru oferenta przez syndyka masy upadłości i skierowanego 

do Rady Wierzycieli. 

14) Sprzedaż nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki wskazane w 

przepisach prawa i niniejszych warunkach sprzedażowych. 

15) Umowa sprzedaży, której ważność zależy od dochowania formy aktu notarialnego - zostanie 

zawarta w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia podjęcia przez Radę Wierzycieli Uchwały o 

zatwierdzeniu wyboru oferty. 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. 

16) Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna 

zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

17) 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. 

18) Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży oraz koszty wpisów do Ksiąg Wieczystych  

ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży. 

19) Syndyk zastrzega sobie pierwszeństwo wyboru Kancelarii Notarialnej dla zawarcia aktu 

notarialnego. 

20) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w 

art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego. 

21) 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). 

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

23) Oferent, którego oferta została wybrana przez syndyka masy upadłości wg zasad określonych w 

§6 Regulaminu Sprzedaży, który nie spełnił wymagań określonych w niniejszym Regulaminie 

Sprzedaży w kwestii zapłaty całej ceny w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia 

umowy sprzedaży - nie może uczestniczyć w kolejnej próbie sprzedaży jakichkolwiek 

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Focus Park Gliwice sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej. 


