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PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciarni we Wroctawiu zawiadamia, ze w dniu
20.02.2018 r. w Gazecie Rzeczpospolita ukazalo sie oqloszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie
m.in.:
-:

1.

prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego nr 5 polozoneqo w Kedzlerzynle-Kozlu Koztu przy ul. Damrota
10, wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowej 37,75 m2 wraz z. powierzchniq przynalezna 11,57
m2 oraz z udzialem wynoszqcym 4 932/440 799 w czesciach wsp61nych budynku, urzadzen i w prawie
uzytkowanla wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dzialka nr 929/3, AM-5 o powierzchni
0,9594 ha, obreb 0044, K�DZIERZYN.
Przetarg odbedzie sie w dniu 23.03.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie tut. Oddzfafu, pok6j nr 348.

2.

prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego nr 2 polozoneqo w K�dzierzynie-Kozlu przy ul. Dworcowej 15,
wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowej 57,90 m2 wraz z powierzchniq przynalezna 23,40 m2
oraz z udzialem wynoszqcym 2 216/10 000 w czesctach wsp61nych budynkow, urzadzen i w prawie
uzytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dzialka nr 1°316/8, AM-6 o powierzchni
0,0905 ha, obreb 0044, K�DZIERZYN
Przetarg odbedzie sie w dniu 23.03.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie tut. Oddziatu, pok6j nr 348.

Jednoczesnie przesyfamy tresc oqlcszen o przetargach i rokowaniach z prosba o umieszczenie na tablicy oqloszen
oraz stronie internetowej Starostwa.

Z powazaniem

Opracowala:
Dorota S/awecka
Starszy Specjalista
e-mail: dorota.slawecka@pkp.pl
tel. kontaktowy +48 71 717 53 80
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PKP SA Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciaml we Wroctawiu zawiadamia, ze w dniu
20.02.2018 r. w Gazecie Rzeczpospolita ukazalo sie ogtoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie
m.in.:

1.

prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego nr 5 polozoneqo w Kedzierzynle-Kozlu Kozlu przy ul. Damrota
10, wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowej 37,75 m2 wraz z.powierzchnia przynalezna 11,57
m2 oraz z udzialem wynoszqcym 4 932/440 799 w czesciach wsp61nych budynku, urzadzen i w prawie
uzytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dzialka nr 929/3, AM-5 o powierzchni
0,9594 ha, obreb 0044, KE;DZIERZYN.
Przetarg odbedzie sie w dniu 23.03.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie tut. Oddziaiu, pok6j nr 348.

2.

prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego nr 2 polozoneqo w K�dzierzynie-i<ozlu przy ul. Dworcowej 15,
wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowe] 57,90 m2 wraz z powierzchniq przynalezna 23,40 m2
oraz z udzialern wynoszqcym 2 216/10 000 w czesciach wsp61nych budynk6w, urzadzen i w prawie
uzytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dziatka nr 1316/8, AM-6 o powierzchni
0,0905 ha, obreb 0044, KE;DZIERZYN
Przetarg odbedzie sie w dniu 23.03.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie tut. Oddziatu. pok6j nr 348.

Jednoczesnie przesytamy tresc oqloszen o przetargach i rokowaniach z prosba o umieszczenie na tablicy oqloszen
oraz stronie internetowej Starostwa.

Z powazaniern

/

Opracowala:
Dorota Slawecka
Starszy Specjalista
e-mail: dorota.slawecka@pkp.pl
tel. kontaktowy +48 71 717 53 80
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PKP S.A. ODDZIAt. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI WE WROCt.AWIU
UL. JOANNITOW 13, 50-525 WROCt.AW
OGt.ASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE:
1.

prawa wlasnoscl lokalu mieszkalnego nr 15 polozoneqo w Nysie przy ul. Tadeusza
Kosctuszki 5A, wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowe] 72,80 m2 wraz
z powlerzchnla przynalezna 3,10 m2 oraz z udziatem wynoszqcym 127/10 000 w
czesclach wsp61nych budynk6w i w prawie uzytkowanla wieczystego gruntu
oznaczonego geodezyjnie jako dziatka nr 35/13, AM-16 o powierzchni 0, 4802 ha, obreb
0005, SRODMIESCIE.
Cena wywofawcza nieruchomosci: 168 000,00 zt netto
Wadium: 16 800,00 zt
Postaplenie: 2 000,00 zf

2.

prawa wtasnoscl lokalu mieszkalnego nr 5 polozoneqo w K�dzierzynie-Kozlu Koilu
przy ul. Damrota 10, wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowe] 37,75 m2 wraz z
powlerzchnia przynalezna 11,57 m2 oraz z udziatem wynoszacym 4 932/440 799 w
czesclach wsp61nych budynku, urzadzeri i w prawie uzytkowanla wieczystego gruntu
oznaczonego geodezyjnie jako dziatka nr 929/3, AM-5 o powierzchni 0,9594 ha, obreb
0044, KE;DZIERZYN.
Cena wywotawcza nteruchomoscl: 56 000,00 z! netto
Wadium: 5 600,00 zf
Postaplenie: 600,00 zt

.,

3.

prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego nr 2 polozoneqo w K�dzierzynie-Kozlu przy
ul. Dworcowej 15, wojew6dztwo opolskie, o powierzchni uzytkowe] 57,90 m2 wraz
z powierzchnia przynalezna 23,40 m2 oraz z udziatem wynoszacym 2 216/10 000
w czesciach wsp61nych budynk6w, urzadzen i w prawie uzytkowanla wieczystego
gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dziatka nr 1316/8, AM-6 o powlerzchnl 0,0905 ha,
obreb 0044, KE;DZIERZYN.
Cena wywotawcza nieruchomosci: 79 500,00 zf netto
Wadium: 7 950,00 zt
Postapienie: 1 000,00 zt
Skutki podatkowe sprzedazy zostana okreslone przez PKP S.A zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi
w dniu zawarcia umowy sprzedazy.
Przedmioty przetargu rnozna oqladac w dniu 07.03.2018 r. w godz.: poz. 1 - 09.00 - 09.30; poz. 2 10.30 - 11.00, poz. 3 - 11.00 - 11.30; po uprzednim uzgodnieniu z Ogtaszajqcym tel. 601 277 419.
Przetargi odbeda sle w dniu 23.03.2018 r. o godz. : poz. 1 - 10.00; poz. 2 - 11.00; poz. 3 - 12.00
w siedzibie Ogtaszajctcego, pok6j 348.
Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wplata wadium na konto Oddzlalu wskazane
w Regulaminie przetargowym z podaniem nr postepowania: poz. 1 - 1011/KN0/119/2018; poz. 2 1011/KN0/ 120/2018; poz. 3 -1011/KN0/121/2018 w terminie do dnia 20.03.2018 r.
Termin wplaty oznacza termin uznania wplaty na rachunku Oqlaszajaceqo.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, kt6ry wygrat licytacje zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia w dniu sprzedazy.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zaplaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty
praw wynikajqcych z przybicia okrestone sq w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiazaca w przeciqgu 4 rnlesiecy od daty rozstrzyqniecia przetargu.
Przed przystqpieniem do przetargu nalezy zapoznac sie z jego szczeg6towymi warunkami zawartymi
w Regulaminie przetargowym oraz trescia oqloszenia o przetargu zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A - www.pkpsa.pl, a takze trescia § 10, § 11, § 20 rozporzadzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2009 r. w sprawie okreslenia sposobu i trybu organizowania przez
PKP SA przetarg6w oraz rokowar'l na zbycie aktyw6w trwalych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231).
lnformacji na temat przetargu udziela Wydziat Sprzedazy we Wrodawiu, tel. +48 71 717 53 80 e-mail:
dorota. slawecka@pkp.pl
Sprzedajqcy zastrzega sobie prawo odwolania przetargu bez podania przyczyny.

