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REGULAMIN PRZETARGU 

na zbycie nieruchomości upadłego EWY RYNIAK 

 

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Jasionowie 
gm. Haczów powiat brzozowski, objętej księgą wieczystą KS1B/00037846/4 a w 
szczególności sprzedaż niezabudowanych działek nr 629 o pow. 2452 m2 i nr 849 o 
pow. 2490 m2, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym rzeczoznawcy ma-
jątkowego Alicji Rajchel z dnia 19.05.2017 r. 

2. Cena wywoławcza oferowanych do sprzedaży nieruchomości wynosi: 

a. 26.000 zł (słownie dwadzieścia sześć tysięcy złotych) za działkę nr 629 

b. 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) za działkę nr 849 

- przy czym sprzedaż nie podlega podatkowi VAT. 

3. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i odbywa się na zasadach określonych w 
art. 701 – art. 705 kodeksu cywilnego. 

4. Zainteresowani winni złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 
2017 r. godzina 15:00 w Biurze Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno podając 
sygnaturę akt V GUp 149/16, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą lub 
przesyłką kurierską decyduje data jej wpływu, a nie data nadania przesyłki. 

5. Oferta winna być złożona w kopercie o formacie mniejszym niż A4 zamkniętej w spo-
sób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia z dopiskiem „Jasionów – prze-
targ”, która powinna być umieszczona w drugiej kopercie o formacie A4 zaadresowa-
nej do syndyka. Oferta powinna zawierać: 

a. nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta (imię, nazwi-
sko lub nazwę, nr dowodu osobistego, PESEL, a w przypadku jeśli oferent składa 
oferta jako przedsiębiorca, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej albo aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a nadto nr RE-
GON i NIP), 

b. wymagane zgody na zakup nieruchomości, o ile dla nabywcy są one wymagane, a 
w przypadku spółek handlowych wykazanie uchwałą odpowiedniego organu, że 
podpisujący ofertę jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości 
w przypadku zaoferowania najwyższej ceny, 

c. oferowaną cenę w polskiej walucie – bez warunków i zastrzeżeń, Oferta może 
opiewać na obie działki lub jedną z nich, przy czym w przypadku złożenie oferty 
na obie działki wymagane jest oddzielne wskazanie oferowanej ceny za każdą z 
działek. 

d. pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na ra-
chunek masy upadłości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed podpisaniem umowy 
sprzedaży z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium, 

e. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem 
umowy sprzedaży, 
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f. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przed-
miotu przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń, a nadto, że na wypadek wyboru jego 
oferty i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wyraża zgodę na wyłączenie co 
do tej transakcji stosowania rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 
558 k.c., 

g. podpis oferenta lub osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta, 

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć: sędzia – komisarz, syndyk a także jego małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia 
lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związ-
ku, prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe oraz oferenci, w stosunku do 
których wszczęto postępowanie upadłościowe, 

7. Otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty wskazanej 
w pkt 4. 

8. Oferty nie spełniające warunków z pkt 5 będą odrzucane bez względu na oferowaną 
cenę, bez możliwości dalszego udziału zgłaszających w przetargu, 

9. Spośród ofert spełniających warunki formalne syndyk wybierze ofertę o najwyższej 
cenie oferowanej. 

10. Wszyscy oferenci zostaną przez syndyka pisemnie powiadomieni o wyniku przetargu, 
wyborze oferty lub zamknięciu przetargu bez wyboru oferty w terminie 7 dni od roz-
strzygnięcia przetargu. 

11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 1 (jednego) mie-
siąca od powiadomienia go o wybraniu jego oferty zawrzeć z syndykiem umowę 
sprzedaży, po wpłaceniu - najpóźniej 1 (jeden) dzień przed podpisaniem umowy – na 
wskazany rachunek bankowy ceny nabycia (decyduje data uznania rachunku banko-
wego), 

12. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyj-
nej; nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe 
upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości, sprzedaż nieruchomości powodu-
je wygaśnięcie praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczy-
stej, podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości (art. 313 
puin), 

13. Koszt zawarcia umowy sprzedaży i wszystkie opłaty związane z zawarciem umowy 
ponosi kupujący (oferent), 

14. Prawo wyboru notariusza, przed którym zawarta zostanie umowa sprzedaży, przysłu-
guje syndykowi, 

15. Informacji dodatkowych w przedmiocie przetargu udzielać będzie syndyk masy upa-
dłości (Biuro Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno). Operat szacunkowy doty-
czący oferowanej nieruchomości jest dostępny w Biurze Syndyka oraz w aktach V 
GUp 149/16 Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upa-
dłościowych i Naprawczych. 

16. Syndyk ma prawo odstąpić od przetargu bez podania przyczyny. 


