
OGŁOSZENIE  

Gazeta Wyborcza – wydanie ogólnopolskie, Monitor Urzędowy  
emisja dnia 29.10.2019r. 

oraz Monitor Sądowy i Gospodarczy 
 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszowicach 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: 

nieruchomości zabudowanej położonej w Warszowicach, przy ul. Gajowej 5A,  
za cenę nie niższą niż: 27.738.000,00zł. netto 

(słownie: dwadzieścia siedem milionów, siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) plus obowiązujący 
podatek od towarów i usług VAT 

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanych położonych na 

terenie Warszowic, przy ul. Gajowej 5A, w tym: 

 działki nr 1096/83 o pow.: 6.862m2 (KW nr GL1X/00010866/1) częściowo zabudowanej budynkiem hali 
produkcyjno-magazynowej 

 działki nr 1002/137 o pow.: 4.133m2 (KW nr GL1X/00010866/1) częściowo zabudowanej budynkiem hali 
produkcyjno-magazynowej 

 działki nr 197/132 o pow.: 1.230m2 (KW nr GL1X/00010866/1) częściowo zabudowanej budynkiem hali 
produkcyjno-magazynowej 

 działki nr 1453/56 o pow.: 1.438m2 (KW nr GL1J/00023818/4) częściowo zabudowanej budynkiem hali 
produkcyjno-magazynowej 

 działki nr 1454/56 o pow.: 27.870m2 (KW nr GL1J/00022215/0) częściowo zabudowanej budynkiem hali 
produkcyjno-magazynowej 

 działki niezabudowanej nr 1419/56 o pow.: 3.036m2 (KW nr GL1J/00024257/0) 

o łącznej powierzchni: 44.569m2 

Na ww. działkach usytuowane są następujące obiekty budowlane: 

 budynek hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej: 11.146,90m2 i powierzchni zabudowy: 

10.242,50m2. Powierzchnia użytkowa hali wynosi: 8.281,10m2, powierzchnia magazynowa: 1.801,10m2 a 

powierzchnia użytkowa pomieszczeń socjalno-technicznych wynosi: 1.064,70m2. 

 budynek hali z zapleczem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej: 3.284,89m2 i powierzchni zabudowy: 
3.089,40m2. Powierzchnia użytkowa hali wynosi: 2.460,60m2, powierzchnia użytkowa techniczna: 301,90m2 a 
powierzchnia użytkowa pomieszczeń socjalno-technicznych wynosi: 522,39m2 

Przedmiotowa nieruchomość została szczegółowo opisana w operacie 

szacunkowym z dn. 16.08.2019r. dostępnym na stronie internetowej: 

www.syndyk-zurakowski.pl  

2) Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż: 27.738.000,00zł. netto 

(słownie: dwadzieścia siedem milionów, siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych, 

00/100), powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT. 

3) Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej: 

www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości i Regulamin 

Przetargu) oraz pod nr tel.: 694 462 992 lub 602 154 063 oraz za pośrednictwem adresu 

email:kancelariasyndyka1@interia.pl 

4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 

2.700.000,00zł. (słownie: dwa miliony, siedemset tysięcy złotych, 00/100) 

na konto masy upadłości nr rachunku: 54 1090 1766 0000 0001 4302 4524 w Santander 

Bank Polska S.A. w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia 

wadium. 

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

terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania 

ofert w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości EUROS Polska Sp. z o.o. w 

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

nieruchomości EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości”. 

6) Oferent do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, winien dołączyć: 

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


a) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży 

określonym w §1 Regulaminu Przetargu oraz oświadczenie, iż nie wnosi zastrzeżeń, co do 

stanu technicznego i prawnego zespołu składników majątkowych o których mowa w §1 

Regulaminu Przetargu 

b) deklarację wpłaty pełnej kwoty zakupu i zawarcia umowy zakupu zespołu składników 

majątkowych, o których mowa w §1 Regulaminu Przetargu w terminie do 3 (trzech) 

miesięcy od dnia zatwierdzenia oferty (wydanie Postanowienia, o którym mowa w §5 pkt. 

3 Regulaminu Przetargu) przez Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody 

syndykowi masy upadłości na sprzedaż zespołu składników majątkowych, o których mowa 

w §1 Regulaminu Przetargu oferentowi wybranemu w oparciu o Regulamin Przetargu 

c) dowód uiszczenia wadium w wysokości określonej w §4 pkt. 1) Regulaminu Przetargu 

Oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, winien dodatkowo dołączyć 

dokumenty potwierdzające umocowanie osoby lub osób fizycznych do składania 

oświadczenia woli w imieniu podmiotu, który składa ofertę na zakup składników 

majątkowych określonych w § 1 Regulaminu Przetargu. 

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

terminie 5 (pięciu) dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego Komisarza. 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy 

oferenta w terminie wskazanym przez Sędziego Komisarza w Postanowieniu o zatwierdzeniu 

oferty sprzedaży 

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

polskich, proponowaną przez niego cenę nabycia (netto plus obowiązujący podatek od 

towarów i usług VAT) oraz informację i czy jest to cena ostateczna. 

8) Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta albo gdy 

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

9) Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. 

Powstańców Warszawy 23 (sala 234) dnia 09.12.2019r. o godz. 1200. 

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

ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży. 

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

w art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego. 

12) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zespołu składników majątkowych, o 

których mowa w §1 Regulaminu Przetargu ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił 

w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem przedmiotu 

sprzedaży (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania 

Cywilnego) 

13) Oferent, którego oferta została wybrana przez syndyka masy upadłości i zatwierdzona 

przez Sędziego Komisarza wg zasad określonych w Regulaminie Przetargu, który nie spełnił 

wymagań określonych w Postanowieniu Sędziego Komisarza w przedmiocie zatwierdzenia 

wyboru oferenta w kwestii zapłaty całej ceny w terminie określonym przez Sędziego 

Komisarza - nie może uczestniczyć w kolejnej procedurze sprzedaży składników 

majątkowych, o których mowa w §1 Regulaminu Przetargu 

14) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury przetargu bez podania przyczyny. 

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

notarialnego 


