
 

Sygn. akt XII GUp 7/19                                    Gliwice, dnia 09.05.2022 r. 

 

Regulamin konkursu ofert 

na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w postępowaniu upadłościowym  

Moniki Krawczyk, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 

§  1 

Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej dokonywana jest z wolnej ręki, na podstawie 

art. 49111a ustawy Prawo upadłościowe. 

§ 2 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności oraz udziały w prawie własności 

traktowanych łącznie niżej opisanych nieruchomości: 
 

1)  nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona  

w Grodźcu (gm. Jasienica, powiat bielski) nr 218, na działce nr 239 o pow.  

wg zapisów w księdze wieczystej 2179 m2, zapisana  w księdze wieczystej o numerze 

BB1B/32897/4, 
 

2)  udział w  wysokości 1/10 (jednej dziesiątej) w nieruchomości gruntowej położonej  

w Grodźcu (gm. Jasienica, powiat bielski) na działce nr 246, o pow. 0,0600 ha,  

zapisanej  w księdze wieczystej o numerze BB1B/32899/8, 
 

3)  udział w  wysokości 1/5 (jednej piątej) w nieruchomości gruntowej położonej  

w Grodźcu (gm. Jasienica, powiat bielski) na działkach o nr 241 i 243/2, o pow. 0,0668 

ha zapisanej  w księdze wieczystej o numerze BB1B/32898/1. 

§  3 

Cena minimalna nieruchomości opisanych w § 2 wynosi 362.000,- zł (trzysta 

sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług, w związku z czym nabywca zobowiązany będzie  

do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

§ 4 

Sprzedaż praw jak wyżej powoduje wykreślenie istniejących hipotek z mocy prawa,  

na zasadzie określonej w art. 313 ust. 2 Prawa upadłościowego.  

§  5 

Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym oraz na portalu internetowym dawro.pl. 

§  6 

Operat szacunkowy dla nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze syndyka  

pod adresem: ul. Kościuszki 38/2A, 44-100 Gliwice, a także może zostać udostępniony 

drogą elektroniczną. 
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§  7 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

30 maja 2022 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka:  

ul. Kościuszki 38/2A, 44-100 Gliwice, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje 

data wypływu do biura syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę 

można złożyć osobiście w biurze syndyka w terminie do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 

15.oo. 

§  8 

Oferta zakupu winna obejmować wszystkie nieruchomości opisane w § 2, traktowane 

jako całość. 

§  9 

Oferowana cena nie może być niższa od ceny minimalnej, to jest 362.000,- złotych. 

§  10 

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 18.100,- zł (słownie: osiemnaście 

tysięcy sto złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank 

PeKaO S.A. w Gliwicach o numerze: 02 1240 4272 1111 0000 4839 6398 w terminie  

do dnia 30 maja 2022 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. Za datę 

wpłaty wadium uznaje się datę uznania wpłaty na rachunku masy upadłości. 

§  11 

Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie 

składającego ofertę wraz ze wskazaniem numeru telefonu oraz adresu poczty 

elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.  

§  12 

Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 12.oo. 

§  13 

W przypadku dwóch lub więcej najwyższych ofert równych cenowo, syndyk 

przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć wyłącznie 

oferenci, którzy zaproponowali najwyższą cenę. Ewentualna aukcja zostanie 

przeprowadzona przez syndyka w jego biurze w dniu 1 czerwca 2022 r. o godzinie 12.oo. 

przy osobistym udziale oferentów. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena 

zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych). 

§  14 

Umowa w formie aktu notarialnego winna zostać zawarta w nieprzekraczalnym terminie 

czterech miesięcy od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę 

nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane  

z  zawarciem umowy ponosi kupujący. 

§  15 

Wydanie nieruchomości powinno nastąpić w ciągu trzech dni od zawarcia umowy 

sprzedaży, chyba że strony w umowie ustalą inny termin. 

 
§  16 

1. Syndyk niezwłocznie powiadamia uczestników konkursu ofert o jego wyniku albo  

o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru. 
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2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostaje zaliczone 

 na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 

 trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

3. Wpłacone wadium podlega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku,  

gdy wybrany oferent nie wpłaci całej kwoty w sposób wyżej określony lub nie 

przystąpi do umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w dniu wskazanym przez 

syndyka. 

§ 17 

Syndyk zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert w całości lub w części  

lub też jego unieważnienie bez podania przyczyny. 

§ 18 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 

Syndyk masy upadłości Maria Goworska 

 
 


