Syndyk masy upadłości Zofia Sitarz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej PESEL 59041113042, (sygn. akt V GUp 120/17) zgodnie z postanowieniem
Sędziego Komisarza z dnia 27 marca 2018r. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego,
za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż cena oszacowania tj. 12.400,00 zł.
Przedmiotem przetargu jest działka nr 653/2 o powierzchni 0,20 ha o przeznaczeniu rolnym,
położona w miejscowości Kielnarowa dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą
nr RZ2Z/00024486/7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej na konto syndyka masy upadłości mBank 25 1140 1094 0000 3185 1000 1017
w terminie do dnia składania ofert. Oferty pisemne na zakup nieruchomości, z dokładnym
określeniem oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby
i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, z określeniem oferowanej ceny, należy
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018r. w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Zofii Sitarz (sygn. akt V GUp
120/17) – NIE OTWIERAĆ” na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V
Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul.Kustronia 4,
35-303 Rzeszów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi
na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert. Zawarcie
umowy sprzedaży nastąpi do dwóch miesięcy od wyboru oferty. Z wyceną rzeczoznawcy
można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości Zofii Sitarz ul. Narutowicza 55/6 w
Lublinie, codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel.+48 723 34 45 56), na stronie
internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Przetargi lub w Sądzie Rejonowym w
Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w aktach sprawy V GUp 120/17.

