Ogłoszenie o sprzedaży ½ udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej
mieszkalnej.
Zastępca Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Haliny Pawlus - osoby
fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 94/20 of, sprzeda w
trybie z wolnej ręki nieruchomość lokalową mieszkalną (wartość ½ udziału w prawie własności
nieruchomości lokalowej, obecnie w lokalu tym zamieszkuje zameldowana osoba
nieposiadająca tytułu prawnego do w/w nieruchomości), opisaną jako lokal mieszkalny nr
2 o powierzchni użytkowej 67,24 m2, położony na drugiej kondygnacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym nr 9, zlokalizowanym w Lęborku przy ulicy Henryka
Sienkiewicza, obręb 7, województwo pomorskie. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki.
Do lokalu przynależy również pomieszczenie przynależne – piwnica, o powierzchni użytkowej
16,52 m2. Lokal położony jest w budynku mieszkalnym stanowiącym część nieruchomości
gruntowej, posadowionym na działce nr 368/1 o powierzchni 136 m2. Z własnością lokalu
związany jest udział w prawie własności gruntu i części budynku i urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 18/100. Dla nieruchomości gruntowej
prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku, księga
wieczysta nr SL1L/00020871/5. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez V
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku, księga wieczysta nr
SL1L/00029543/0, z zastrzeżeniem, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowana cenę, nie
niższą niż 83.600,00 zł ( łownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).
Drugi współwłaściciel nieruchomości również jest zainteresowany jednoczesnym
zbyciem swojego udziału.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2021 roku do godz.
14.00 w Kancelarii Syndyka Monika Piwkowska -Skuza, ul. Braci Gierymskich 1/16, 76-200
Słupsk bądź za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem
poczty, datą wpływu jest wpływ oferty do Kancelarii. Oferty należy składać w
zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Na
kopercie należy napisać „Oferta przetargowa VI GUp 94/20 of”. Otwarcie i rozpoznanie ofert
nastąpi w dniu 29 września 2021 roku o godz. 8.30 w Kancelarii Syndyka.
Szczegółowe warunki przetargu, postanowienie Sądu z dnia 28.07.2021 r. o wyrażeniu zgody
na sprzedaż z wolnej ręki, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat
przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka, ul. Braci Gierymskich 1/16, 76-200
Słupsk w godz. 1000-1600 pon.- pt., e-mail: kancelaria@mskuza.pl lub pod nr tel. 601 750 120.
Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu
601 750 120, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania
ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 .
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz z przyjęciem warunków Regulaminu
Przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia poleceniem przelewu na konto
sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych
z zawarciem umowy kupna - sprzedaży przedmiotu przetargu.
Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania
przyczyny.

