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PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroclawiu zawiadamia, ze w dniu 
06.03.2018 r. w Gazecie Rzeczpospolita ukazaly sie ogloszenia o zaproszeniu do rokowaniach na zbycie: 

1) prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego nr 2 polozoneqo w Kedzierzynle - Kozlu przy ul. Traugutta 10, 
wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowe] 80,30 m2 wraz z powierzchnia przynalezna 42,30 m2 

'oraz z udzialern wynoszacyrn 2 807/10 000 w czesclach wsp61nych_ budynkow i w prawie uzytkowanla 
wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dzialka nr 899/3 AM-5 o powierzchni 0,0940 ha, 
obreb 0044, K�DZIERZYN. 

Rokowania odbeda sie w dniu 03.04.201 Br. o godz. 11.00 w siedzibie tut. Oddzialu, pok6j nr 348. 

2) prawa wtasnosci lokalu mieszkalnego nr 5 polozoneqo w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Karola Miarki 10, 
wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowe] 47 ,02 m2 wraz z powierzchnia przynalezna 4,40 m2 oraz 
z udzlalem wynoszacyrn 5604/391934 w czesclach wsp61nych budynk6w i w prawie uzytkowanta 
wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dzialka nr 921/32 AM-5-o powierzchni 0,9297 ha, 
obreb 0044, K�DZIERZYN : 

Rokowania odbeda sie w dniu 03.04.2018r. o godz. 12.00 w siedzibie tut. Oddzialu, pok6j nr 348. 

Jeanoczesnie przesylamy tresc ogtoszeri o rokowaniach z prosba o umieszczenie na tablicy oqloszen oraz stronie 
internetowej Starostwa. 

Z powazaniem 

Opracowala: 
Dorota Slawecka 
Starszy Specjalista 
e-mail: dorota.slawecka@pkp.pl 
tel. kontaktowy +48 71 717 53 80 

Polskie Ko.leje Panstwowe Sp61ka Akcyjna z siedzibq w Warszawie I 1\1. Jerozolimskie 142A I 02-305 Warszawa I REGON 000 126 801 I NIP 525-00-00-251 
KRS 0000019193 I Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy I Kapital zak!adowy Sp61ki: 10 150 715 600zl w calosci wplacony 
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PKP S.A. ODDZIAt. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI WE WROCt.AWIU 
UL. JOANNITOW 13, 50-525 WROCt.AW 
ZAPRASZA DO ROKOWAN NA ZBYCIE: 

nleruchomosci polozone] w K�dzierzynie-Kozlu przy ul. Karola Miarki 10, woj. opolskie, na 
kt6rct sklada sle prawo wfasnosci lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni ui:ytkowej 47,02 m2 

wraz z pomieszczeniem przynalei:nym w postaci piwnicy o powierzchni 4,40 m2 oraz z udzialem 
w wysokosci 5604/391934 w czesciach wsp61nych budynk6w a taki:e w prawie ui:ytkowania 
wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dzlalka nr 921/32 AM-5 o powierzchni 
0,9297 ha, obreb 0044, K�DZIERZYN. 

Na sprzedaz nieruchomosci odbyty sie poprzednio 3 przetargi zakonczone wynikiem negatywnym 
wdniach: 08.09.2017 r., 20.11.2017 r. i 02.02.2018 r .. 
Przedmiot rokowan rnozna oqladac w dniu 14.03.2018 r. w godz.10:30 - 11 :OO po uprzednim 
uzgodnieniu z Oglaszajqcym, tel. 603 991 356. 

Cena minimalna - 48 000,00 zt netto Zaliczka - 4 800,00 zf 
Skutki podatkowe sprzedazy zostana okreslone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowlazujacymi 
w dniu zawarcia umowy sprzedazy. 
Warunkiem przystqpienia do rokowan jest: 
1) zlozenie przez oferenta w zarnknietej kopercie Odpowiedzi na rokowania z dopiskiem 
,- · .Odpowiedz na rokowania nr postepowanla: 1011/KN0/167/2018. Nie otwierac przed data 

03.04.2018r." - w terminie na 7 dni przed wyznaczonym terrninem rokowan, odpowiedzi na 
zaproszenie do rokowan spelniajacej warunki okreslone w § 4, kt6rej wz6r stanowi zalacznik nr 4 
do Regulaminu. Za date zlozenia przyjmuje sie dzien doreczenia do PKP S.A. 

2) zlozenie w odrebnej kopercie z dopiskiem ,,Dokumenty do rokowan nr postepowania 1011IKNO/ 
16712018" przez oferenta w terminie na 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowan w formie 
przewidzianej dokument6w, o kt6rych mowa w § 3 Regulaminu. Za date zlozenia dokument6w 
przyjmuje sie dzien doreczenia ich do PKP S.A. przy czym dokumenty rnoqa bye zlozone w 
formie elektronicznej, a oryginaly przekazane na przetargu. Dokumenty beda podlegaly wstepnej 
weryfikacji przed rokowaniami. 

3) wp!acenie zaliczki w wysokosci 4 800,00 zf w formie pienieznej na rachunek bankowy nr 03 
1140 1010 0000 3075 6900 1231 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142:A, 02-305 Warszawa 
z podaniem tytulu wplaty ,,Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego polozoneqo w 
Kedzlerzyrue-Kozlu nr postepowania 1011IKNOl16712018". Uznanie rachunku winno nastapic 
nie poznie] niz w dniu 27.03.2018 r., 

4) stawienie sie oferenta w terminie i miejscu ich przeprowadzenia. 
Rokowania skladaia si� z czesci jawnej odbywajqcej sie w obecnosci wszystkich uczestnik6w oraz 
ustnych rokowan indywidualnych w podanych przez Zesp6! ds. Rokowan terminach. 
Cz�sc jawna rokowari, w ramach, kt6rej nastapi otwarcie zfoi:onych odpowiedzi na zaproszenie 
do rokowari i ich weryfikacja, odbedzie sle w dniu 03.04.2018 r. o godz. 12:00, w siedzibie 
Oqlaszajaceqo, pok6j 348. 
Cz�sc ustna rokowari przeprowadzona zostanie w dniu 03.04.2018 r. w odstepach 10 
minutowych poczawszy od godz. 12:10. 
Bezposrednio po rozpatrzeniu zlozonych odpowiedzi, Zesp6! do spraw rokowan poinformuje ustnie 
uczestnik6w, kt6re odpowiedzi zosta!y dopuszczone do ustnej czesci rokowan. 0 wyniku rokowan 
Zesp6! poinformuje ustnie uczestnik6w dopuszczonych do czesci ustnej bezposrednio po jej 
zakonczeniu. 
Zaliczka nabywcy wy!onionego w ramach rokowan zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia 
nieruchomosci w dniu sprzedazy, a pozosta!ym uczestnikom postepowania zwr6cona w terminie 7 dni 
od daty zakonczenia rokowan. 
Zaliczka przepada na rzecz PKP S.A. jezeli nabywca uchyli si� od zawarcia umowy sprzedazy 
nieruchomoscl w formie aktu notarialnego w podanym przez PKP S.A. terminie. 
Oferta jest wiazaca w przeciqgu 4 rniesiecy ad daty rozstrzyqniecia rokowan. 
Przed przystqpieniem do rokowan nalezy zapoznac sie z ich szczeg61owymi warunkami zawartymi w 
Regulaminie rokowan oraz trescia zaproszenia do rokowan zamieszczonym na stronie internetowej 
PKP S.A. - www.pkpsa.pl. lnformacji na temat rokowan udziela Wydzia! Sprzedazy we Wroctawiu, tel. 
71/ 717 53 80, e-mail: dorota.slawecka@pkp.pl. Og!aszajqcy zastrzega sobie prawo: wyboru jednego 
lub kilku podmiot6w, z kt6rymi podejmuje rokowania, przedluzenia terminu do sk!adania odpowiedzi 
na zaproszenie, przedluzenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, 
odstapienta ad rokowar'l bez podania przyczyny oraz zarnkniecie rokowar'l bez wybrania Nabywcy. 



PKP S.A. ODDZIAt. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI WE WROCt.AWIU 
UL. JOANNITOW 13, 50-525 WROCt.AW 
ZAPRASZA DO ROKOWAN NA ZBYCIE: 

nieruchornosci polozonej w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Romualda Traugutta 10, woj. opolskie, na 
ktora sklada sie prawo wlasnosci lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. uzytkowej 80,30 m2 wraz 
z pomieszczeniami przynaleznymi w postaci czterech piwnic i pomieszczenia gospodarczego o 
lacznej powierzchni 42,30 m2 oraz z udzialern w wysokosci 2 807/10 000 w czesciach wsp61nych 
budynk6w oraz w prawie uzytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dziatka nr 
899/3 o pow. 0,0940 ha obreb 0044, K�DZIERZYN. 

Na sprzedaz nleruchornosci odby!y sie poprzednio 3 przetargi zakonczone wynikiem negatywnym 
w dniach: 25.09.2017 r., 20.11.2017 r. i 02.02.2018 r .. 
Przedmiot rokowan rnozna oqtaoac w dniu 14.03.2018 r. w godz. 10:00- 10:30, po uprzednim 
uzgodnieniu z Og!aszajqcym, tel. 603 991 356. 

Cena minimalna - 75 000,00 zt netto Zaliczka - 7 500,00 zt 
Skutki podatkowe sprzedazy zostana okreslone przez PKP SA zgodnie z przepisami obowiazujacymi 
w dniu zawarcia umowy sprzedazy. Warunkiem przystqpienia do rokowan jest: 
1) zlozenie przez oferenta w zarnknietej kopercie Odpowiedzi na rokowania z dopiskiem 

.Odpowiedz na rokowania nr postepowanla: 1011/KN0/158/2018. Nie otwierac przed data 
03.04.2018r." - w terminie na 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowan, odpowiedzi na 

, zaproszenie do rokowan spemiajacej warunki okreslone w § 4, kt6rej wz6r stanowi zalacznik nr 4 
do Regulaminu. Za date ztozenia przyjmuje sie dzien doreczenia do. PKP S.A. 

2) zlozenie w odrebne] kopercie z dopiskiem ,,Dokumenty do rokowan nr postepowanla 1011/KNO/ 
158/2018" przez oferenta w terminie na 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowan w formie 
przewidzianej dokument6w, o kt6rych mowa w § 3 Regulaminu. Za date zlozenia dokument6w 
przyjmuje sie dzien doreczenia ich do PKP SA przy czym dokumenty rnoqa bye zlozone w 
formie elektronicznej, a oryginaty przekazane na przetargu. Dokumenty beda podlegaty wstepne] 
weryfikacji przed rokowaniami. 

3) wptacenie zaliczki w wysokosci 7 500,00 zt w formie pienieznej na rachunek bankowy nr 03 1140 
1010 0000 3075 6900 1231 PKP SA Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z 
podaniem tytulu wplaty ,,Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego polozoneqo w Kedzierzynie- 
Kozlu nr postepowanla: 1011/KN0/158/2018". Uznanie rachunku winno nastapic nie pozniej niz 
w dniu 27.03.2018 r., · 

4) stawienie sie oferenta w terminie i miejscu ich przeprowadzenia. 
Rokowania skladaja si� z czesci jawnej odbywajqcej sie w obecnosci wszystkich uczestnik6w oraz 
ustnych rokowan indywidualnych w podanych przez Zespol ds. Rokowan terminach. 
Cz�sc jawna rokowari, w ramach, kt6rej nastapi otwarcie zlozonych odpowiedzi na zaproszenie do 
rokowan i ich weryfikacja, odbedzie sle w dniu 03.04.2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie 
Ogtaszajqcego, pok6j 348. Cz�sc ustna rokowari przeprowadzona zostanie w dniu 03.04.2018 r. w 
odstepach 10 minutowych poczawszy od godz. 11.10. Bezposrednio po rozpatrzeniu zlozonych 
odpowiedzi, Zesp6! do spraw rokowan poinformuje ustnie uczestnik6w, kt6re odpowiedzi zostaly 
dopuszczone do ustnej czesci rokowan. 0 wyniku rokowan Zesp6! poinformuje ustnie uczestnik6w 
dopuszczonych do czesci ustnej bezposrednio po jej zakonczeniu. Zaliczka nabywcy wy!onionego w 
ramach rokowan zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia nieruchomosci w dniu sprzedazy, a 
pozostatym uczestnikom postepowania zwr6cona w terminie 7 dni od daty zakonczenia rokowan. 
Zaliczka przepada na rzecz PKP SA jezeli nabywca uchyli sie od zawarcia umowy sprzedazy 
nieruchornosci w formie aktu notarialnego w podanym przez PKP SA terminie. Oferta jest wiazaca w 
przeciaqu 4 rniesiecy od daty rozstrzyqniecia rokowan. Przed przystqpieniem do rokowan nalezy 
zapoznac sie z ich szczeg61owymi warunkami zawartymi w Regulaminie rokowan oraz trescia 
zaproszenia do rokowan zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. - www.pkpsa.pl. lnformacji 
na temat rokowan udziela Wydziat Sprzedazy we Wroctawiu, tel. 71/ 717 53 80, e-mail: 
dorota.slawecka@pkp.pl. Ogtaszajqcy zastrzega sobie prawo: wyboru jednego lub kilku podmiot6w, z 
kt6rymi podejmuje rokowania, przedluzenia terminu do sktadania odpowiedzi na zaproszenie, 
przedluzenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, odstapienia od 
rokowan bez podania przyczyny oraz zarnkniecie rokowan bez wybrania Nabywcy. 
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