
Syndyk Masy Upadłości Spółki  HYDROBUDOWA POLSKA S.A.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie ogłasza o sprzedaży 

nieruchomości z wolnej ręki. 

1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone w Świnoujściu: 

Lp. Opis nieruchomości  Nr KW 
Cena 

wywoławcza 
netto w PLN 

Wysokość 
wadium do 

wpłaty 
w PLN 

Termin 
graniczny 

wpłaty 
wadium 

Data złożenia 
ofert 

Data 
otwarcia 

ofert 

1. 

Własność lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 6A, o powierzchni użytkowej 53,3 m²,  z którym 
jest związany udział wynoszący  533/128191 w prawie własności 
działki gruntu  
oraz 
udział w wysokości 1/134 w lokalu niemieszkalnym (hali garażowej) 
stanowiącym odrębną nieruchomość, na który składa się  
miejsce postojowe nr 11 

SZ1W/00048954/5 
 
 
 

SZ1W/00046515/2 
 

138.142,41 
 
 
 

10.288,00 
 

13.814,24 
 
 
 

1.028,80 

05.12.2013 
09.12.2013 

do godz. 14.00 
10.12.2013 
godz. 9.00 

2. 

Własność lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 8E, o powierzchni użytkowej 47,5 m²,  z którym 
jest związany udział wynoszący  4750/1001328 w prawie własności 
działki gruntu  
oraz 
udział w wysokości 1/44 w lokalu niemieszkalnym (hali garażowej) 
stanowiącym odrębną nieruchomość, na który składa się  
miejsce postojowe nr 26  

SZ1W/00048856/8 
 
 
 

SZ1W/00046844/7 

123.110,03 
 
 
 

10.288,00 

12.311,00 
 
 
 

1.028,80 

05.12.2013 
09.12.2013 

do godz. 14.00 
10.12.2013 
godz. 10.45 

3. 

Własność lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 10A, o powierzchni użytkowej 52,2 m²,  z 
którym jest związany udział wynoszący  5220/1001328 w prawie 
własności działki gruntu 
oraz 
udział w wysokości 1/44 w lokalu niemieszkalnym (hali garażowej) 
stanowiącym odrębną nieruchomość, na który składa się  
miejsce postojowe nr 27 

SZ1W/00048846/5 
 
 
 
 

SZ1W/00046844/7 

128.681,87 
 
 
 
 

10.288,00 

12.868,19 
 
 
 
 

1.028,80 

05.12.2013 
09.12.2013 

do godz. 14.00 
10.12.2013 
godz. 12.30 

4. 

Własność lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 6A, o powierzchni użytkowej 56,0 m²,  z którym 
jest związany udział wynoszący  560/128191 w prawie własności 
działki gruntu 
oraz 
udział w wysokości 1/134 w lokalu niemieszkalnym (hali garażowej) 
stanowiącym odrębną nieruchomość, na który składa się  
miejsce postojowe nr 12  

SZ1W/00048955/2 
 
 
 

SZ1W/00046515/2 

145.140,24 
 
 
 

10.288,00 

14.514,02 
 
 
 

1.028,80 

05.12.2013 
09.12.2013 

do godz. 14.00 
10.12.2013 
godz. 14.15 



5. 

Własność lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy 
ul. Chełmońskiego 2C, o powierzchni użytkowej 58,1 m²,  z którym 
jest związany udział wynoszący  581/79969 w prawie własności 
działki gruntu  
oraz 
udział w wysokości 1/68 w lokalu niemieszkalnym (hali garażowej) 
stanowiącym odrębną nieruchomość, na który składa się  
miejsce postojowe nr 20  

SZ1W/00048887/4 
 
 
 
 

SZ1W/00045404/4 

155.435,51 
 
 
 
 

10.288,00 

15.543,55 
 
 
 
 

1.028,80 

05.12.2013 
09.12.2013 

do godz. 14.00 
10.12.2013 
godz. 16.00 

 

 

2. Zainteresowani winni, odrębnie dla każdej z opisanych w pkt. 1 nieruchomości, w terminach wskazanych w zestawieniu, składać lub przesłać 

oferty na adres Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech 

Szidlewski, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz  (decyduje data wpływu). 

3. Otwarcie ofert dla każdej opisanej nieruchomości odbędzie się w terminie i godzinach wskazanych w zestawieniu w Swarzędzu, przy            

ul. Dworcowej 7,  62-020 Swarzędz, pokój numer 305.  

4. Pełna treść ogłoszenia opisująca warunki, które winna spełniać oferta oraz regulaminy sprzedaży, zawierająca szczegółowe warunki i tryb 
procedowania w tym zakresie, jest dostępna na stronie internetowej www.hbp-sa.pl 


