
OGŁOSZENIE z dn. 27.02.2017r.  
(Gazeta Wyborcza – wydanie ogólnopolskie) 

 
 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  

ogłasza przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż 
składników majątkowych w postaci nieruchomości i ruchomości 

umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie remontów 
infrastruktury kolejowej 

za łączną kwotę: 23.119.081,37zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony, sto 

dziewiętnaście tysięcy, osiemdziesiąt jeden złotych, 37/100) netto  
na które składają się: 

 

I. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami 

oraz infrastrukturą umożliwiającą wykonywanie wielkogabarytowego transportu 

pionowego i poziomego oraz infrastrukturą kolejową - położonych w Gliwicach przy 

ul. Błogosławionego Czesława 13 (KW GL1G/00032904/7), w tym: 

działki niezabudowanej nr 279 o pow.: 90m2, działki niezabudowanej nr 779 o pow.: 68m2, działki 

zabudowanej nr 780 o pow.: 5.645m2, działki zabudowanej nr 286/3 o pow.: 6.101m2, działki 

zabudowanej nr 286/4 o pow.: 7.521m2, działki niezabudowanej nr 286/5 o pow.: 2.321m2, działki 

zabudowanej nr 286/8 o pow.: 156.120m2, działki niezabudowanej nr 281/1 o pow.: 457m2, 

działki zabudowanej nr 281/3 o pow.: 3.114m2 

o łącznej powierzchni: 181.437m2, 

II. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej położonej w 

Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13 (KW GL1G/00044600/3) w postaci 

działki nr 288 o pow.: 2.159m2, 

III. Na ww. nieruchomościach i w zlokalizowanych tam obiektach znajdują się 

ruchomości wg. wykazu dostępnego na stronie internetowej, w tym: 

 wyposażenie produkcyjne oraz wyposażenie biurowe hal produkcyjnych i budynków 

biurowych, 

 dopuszczone do eksploatacji szyny staro użyteczne i rozjazdy kolejowe oraz 

wielkogabarytowe urządzenia suwnicowe 

 
 

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

www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe, zestawienie ruchomości 

i Regulamin Przetargu) oraz pod nr tel.: 602 154 063, 694 862 927 lub za pośrednictwem 

adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 

 2.300.000,00zł. (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) 

 na rachunek masy upadłości nr: 13 1090 1766 0000 0000 7530 9174 

w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium. 

3. 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 Zakładu Naprawy i Budowy 

Wagonów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 

113 z adnotacją „przetarg – ZNiBW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej”.  

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Przetargu. 

4. Sprzedaż realizowana jest w oparciu o Regulamin Przetargu zatwierdzony przez Sędziego 

Komisarza dostępny na www.syndyk-zurakowski.pl 

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

Powstańców Warszawy 23 (sala 112) dnia 30.03.2017r. o godz. 10.00. 

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


6. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo do odstąpienia od 

przetargu bez podania przyczyny. 


