
GAZETA WYBORCZA (komunikaty – wydanie ogólnopolskie) 

emisja dn. 20.11.2017r. 
 

 
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 

FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
zaprasza do składania ofert na zakup: 

 

nieruchomości lub ich części położonych w Gliwicach pomiędzy ulicami: Piwną, 

Mitręgi, Jagiellońską i Szarą, za cenę nie niższą niż: 309,00 zł. za 1m2 
powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT 

 

Przedmiotową nieruchomość stanowią: 

I. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości: 

 działka nr 293 o pow.: 315,00m2 (KW GL1G/00047171/7) 

 działka nr 298 o pow.: 601m2 (KW GL1G/00038098/5) 

 działka nr 428 o pow.: 118m2 (KW GL1G/00037887/6) 

 działka nr 300 o pow.: 25.001m2 (KW GL1G/00060190/3) 

II. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej wieżą ciśnień w postaci działek nr: 

301 (pow.: 13.834m2), 302 (pow.: 2.354m2), 303 (pow.:14.579m2), 304 (pow.: 1.080m2), 305 

(pow.: 1.794m2), 306 (pow.: 937m2), 307 (pow.: 7.732m2), 308 (pow.: 7.825m2) i 309 (pow.: 

327m2) o łącznej pow.: 50.462m2 (KW nr GL1G/00091486/1) 

o łącznej powierzchni 76.497m2. 
 

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: 

www.syndyk-zurakowski.pl (zakładka: oferta sprzedaży nieruchomości) oraz za 

pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl lub pod nr tel.: 694 862 927, 

602 154 063 

2. Oferty pisemne z proponowaną: wielkością nieruchomości (nr działki, nr KW,  ceną, terminem i 

sposobem zapłaty składać należy w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się 

niniejszego ogłoszenia w prasie 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 sprzedaży nieruchomości – FOCUS PARK Gliwice 

Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej”.  

3. Informacje w przedmiocie składania (wytyczne do ofert) i rozpoznawania ofert zostały 

umieszczone na stronie internetowej www.syndyk-zurakowski.pl (zakładka: 

ogłoszenia/przetargi). 

4. Syndyk zastrzega sobie prawo do: 

 swobodnej oceny ofert z uwagi na interes ekonomiczny i społeczny zbywanych nieruchomości 

 ukształtowanie warunków przetargu w sposób zapewniający zbycie jak największej powierzchni 
nieruchomości za jak najwyższą cenę 

 prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny 
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