
 
REGULAMIN  

SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI  
przez zarz ądcę masy sanacyjnej  
dłu żnika Daniela Gogolewskiego  

prowadz ącego działalno ść gospodarcz ą  
pod firm ą  

DRG – ARGO GROUP w Tuszynie,  
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH :  

1/. w Legnicy poło żonej  
na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne j S.A. 

2/. w Jodłowniku poło żonej na terenie 
 gminy Dzier żoniów   

 
I. Przedmiot oraz cena sprzeda ży. 

1. Przedmiotem sprzedaży jest:   

a/. prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 715/38 i 717/5 o łącznej 

powierzchni 1,4190 ha położonej w Legnicy przy ul. Gniewomierskiej, dla której Sąd Rejonowy w 

Legnicy prowadzi księgę wieczystą Kw nr LE1L/00073978/4  

- za cenę wywołania nie ni ższą niż 850.500,00 zł netto  

b/. prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 189/17, o pow. 0,2437 ha, położonej 

w Jodłowniku,  obr. 0013 Ostroszowice, zabudowanej halą produkcyjną oraz udziału w nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem trafostacji wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej drogę 

dojazdową  

- za cenę wywołania nie ni ższą niż 583.930,00 zł netto 

2. Na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki zarządca posiada zezwolenie Sędziego Komisarza z dni 25 

czerwca 2019 roku, wraz z określeniem warunków sprzedaży. 

3. Sprzedaż może nastąpić za ceny nie niższe niż :  

a/. pkt 1a/.  – działka w Legnicy – 850.500,00 zł n etto  

b/. pkt 1b/.  – działka w Jodłowniku – 583.930,00 z ł netto 

 

4. Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. w Legnicy słu ży prawo pierwokupu 

nieruchomo ści. 

 

II. Warunki sprzeda ży. 

1.  Sprzedaż nieruchomości nastąpi z wolnej ręki w trybie pisemnego przetargu ofertowego, na rzecz 

nabywcy który zaoferuje cenę najwyższą. 

2. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie 

internetowej https://www.drg-agro.pl/przetargi,an32.html,      www.ardobiejewska.pl 

3. Termin składania ofert na zakup nieruchomości zostanie określony w ogłoszeniu o przetargu. 

4. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie 

„Przetarg Legnica” w siedzibie firmy DRG -  AGRO GROUP  w Tuszynie bądź za pośrednictwem 

poczty na adres: DRG -  AGRO GROUP Daniel Gogolewski, Tuszyn 6, 58-207 Tuszyn. O zachowaniu 

terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. 

5. Warunkiem złożenia oferty na zakup nieruchomości jest wpłata na rachunek bankowy masy sanacyjnej  

PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922 wadium w wysokości 5 % CENY 

WYWOŁANIA. 

6. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu bądź złożone przez oferenta, który 

nie wpłacił wadium, nie będą rozpatrywane. 

 

III. Zawarto ść oferty.  

1. Oferta powinna zawierać: 



a) dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), oraz 

nr telefonu kontaktowego a w miarę możliwości adres e-mail; 

b) wskazanie przedmiotu oferty; 

c) oferowaną cenę zakupu nieruchomości; 

d) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) a 

w przypadku osób fizycznych nr PESEL; 

e) wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem; 

f) zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży; 

g) oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym oferowanej nieruchomości i nie 

zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się rękojmi na podstawie art. 568 § 1 k.c.; 

h) dowód wpłaty wadium; 

i) oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości. 

 

2. Oferta nie zawierająca choćby jednego z elementów określonych w pkt. 1, złożona z przekroczeniem 

terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium, nie podlega rozpatrzeniu. 

 

IV. Termin, miejsce i sposób rozpatrzenia ofert.  

1. Rozpoznanie ofert na zakup nieruchomości nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie 

w terminie wskazanym w ogłoszeniu przetargowym. 

2. W celu rozpatrzenia ofert zarządca powołuje komisję, której przewodniczy. 

3. Rozpatrzenie ofert składa się z części jawnej z udziałem oferentów, którzy złożyli oferty na zakup 

nieruchomości oraz z części niejawnej bez udziału oferentów. 

4. W części jawnej przetargu komisja otwiera oferty. Odczytuje dane oferenta oraz zaoferowaną przez 

niego cenę nabycia nieruchomości. 

5. W części niejawnej komisja dokonuje oceny zawartości oferty pod względem wymogów formalno  - 

prawnych oferty określonych w Regulaminie przetargu. 

6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół w którym należy wskazać, które oferty spełniają warunki 

przetargowe a które nie podlegają rozpoznaniu i z jakich przyczyn. 

7. Złożenie jednej oferty wystarczy do dokonania sprzedaży nieruchomości. 

8. Wyboru oferty dokonuje zarządca masy sanacyjnej. Wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez 

Sędziego Komisarza. 

 

V. Dodatkowa aukcja w przypadku zło żenia równorz ędnych ofert.  

1. W przypadku równorzędnych ofert może być przeprowadzona ustna licytacja, do której zostaną 

dopuszczeni oferenci, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty. 

2. Za równorzędne najwyższe oferty uznaje się te, w których oferowana cena nabycia różni się nie więcej 

niż 1 % ceny minimalnej za którą nieruchomość może zostać sprzedana z zaokrągleniem w górę do 

pełnych setek złotych. 

3. O miejscu i terminie przeprowadzenia ustnej aukcji zarządca zawiadamia oferentów uprawnionych do 

udziału w niej telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

4. Wysokość postąpienia w toku aukcji ustala się na kwotę 2.000,00 z netto. 

5. Cenę wywołania stanowi najwyższa cena wskazana w ofercie zakupu nieruchomości. 

6. Prowadzącego aukcję wyznacza zarządca. 

 

VI. Zawarcie umowy sprzeda ży, zwrot wadium.  

1. Zawarcie umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, nastąpi po uprzednim 

uiszczeniu na rachunek bankowy masy sanacyjnej zaoferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium. 

2. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznacza zarządca po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego 

Komisarza. Prawo wskazania kancelarii notarialnej w której nastąpi zawarcie umowy sprzedaży służy 

wyłącznie zarządcy. 



3. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków sprzedaży, traci płacone wadium, które przepada na 

rzecz masy sanacyjnej a skutki wyboru oferty wygasają. 

4. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania, na rachunek 

bankowy, w terminie 14 dni od daty wyboru oferty. 

 

VII. Postanowienia ko ńcowe.  

1. Zarządca zastrzega możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż 

nieruchomości lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy 

ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 Tuszyn, dnia 18.05.2020 

 

         Zarządca  

          

             Stanisław Hetman 


