ZAPROSZENIE
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. jest zainteresowany
sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul.
Niegolewskich 5, działki numer: 1792/10 i 1793/10 o łącznej powierzchni 2.271 m ², dla których Sąd
Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgi wieczyste o Nr: CZ1L/00052702/1 i CZ1L/00038161/2 oraz prawa
własności budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
Działka nr 1792/10 o pow. 2.205 m² zabudowana jest 2 budynkami magazynowymi . Działka nr 1793/10
o pow. 66 m² jest niezabudowana. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Sprzedającemu
przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 04.12.2089 r. Na nieruchomości brak jest obciążeń
o charakterze rzeczowym.
Oferowana cena sprzedaży netto nie może być niższa niż 162.000,00 zł. Do ceny ofertowej doliczony
zostanie podatek od towarów i usług od wartości działki niezabudowanej, który przy wartości
162.000,00 zł. wynosi 674,82 zł.
1. Zapraszamy potencjalnie zainteresowane zakupem przedmiotowej nieruchomości podmioty do
składania pisemnych zgłoszeń.
2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:
a) imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy
prawnej prowadzonej działalności;
b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny (wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania zgłoszenia) odpis z rejestru właściwego dla
formy prowadzonej działalności;
c) oferowaną cenę nabycia netto;
d) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego zgłoszenie lub osoby
uprawnionej do działania w jego imieniu.
3. Zgłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie w sprawie nieruchomości w Lublińcu –
działki nr 1792/10 i 1793/10” należy złożyć w sekretariacie siedziby Spółki w Lublińcu przy ul.
Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec lub przesłać pocztą.
4. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie
rozmowy, jak też prawo do odstąpienia od zamiaru sprzedaży nieruchomości bez podania
przyczyny.
5. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu sprzedaży jak też otrzymaniem dodatkowych
informacji proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem 34 356 26 66 w godzinach od 7,00
do 14,00 z Panem Józefem Kempa.

