Syndyk masy upadłości Wojciecha Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 06 sierpnia
2021r., zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy
upadłości nieruchomości:
1) udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej działkę nr ew. 155, o powierzchni 0,3820 ha, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, położonej w Oleśnicy, gm. Zagórów, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S00003737/4 – za
cenę nie niższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2) nieruchomość zabudowana młynem gospodarczym, stanowiąca działkę o nr ew. 325, o
powierzchni 0,0900 ha, położona w miejscowości Ciążeń, gm. Lądek, dla której Sąd
Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW
KN1S00001504/8 – za cenę nie niższą niż 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych
00/100);
Oferty pisemne które powinny zawierać dokładne określenie oferenta wraz z adresem i
numerem telefonu kontaktowego, oferowaną jednostkową cenę nabycia, określenie sposobu i
terminu płatności, zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i kosztów
związanych z transakcją, z dopiskiem: „OFERTA w postępowaniu upadłościowym
Wojciecha Nowakowskiego, sygn. akt XVIII GUp 951/19”, należy przesyłać na adres Biuro
Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Syndyk zastrzega sobie
prawo do wybrania najkorzystniejszych ofert oraz do skontaktowania się tylko z wybranymi
oferentami.
Z operatem szacunkowym, warunkami przetargu można zapoznać się w aktach sprawy sygn.
akt XVIII GUp 951/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul.
Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub w kancelarii syndyka – ul. Narutowicza 55/6,
20-016 Lublin, w godz. 9.00 – 14.00 (tel. +48 723 34 45 56). Wyciąg z operatu oraz warunki
przetargu umieszczono pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia
sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki..

