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WARUNKI PRZETARGOWE 

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI 
 

zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. ……………………………… o powierzchni 
…………m2, numer działki ………….., ……………m2, objętych księgą 
wieczystą nr …………………………………………                         
zabudowanej budynkiem …………………………………………….................…... 
o pow. użytkowej …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………1 

(inne istotne dane techniczne i dotyczące charakterystyki obiektu) 
 

1. Przedmiotem przetargu jest: 
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 

obejmującej działkę o numerze …………., o powierzchni ………..m2  
b) budynek ………………………………………………………………. 

o powierzchni użytkowej …………...m2 . 2 
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi …………,-zł  (słownie: 

…………………………… ………………………………...). 
 

3. Oferty nabycia nieruchomości należy składać osobiście lub przesłać listem 
poleconym  w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta przetargowa:                       
………………………………………………………………………………………… 

(lokalizacja nieruchomości) 
na adres: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-800 Zabrze,                           
ul. Ślęczka 1a, w terminie do dnia: …………..….. do godz.……….............     
 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
……………. zł (słownie: …………………………………………………), 
na rachunek bankowy nr 75-1020-2401-0000-0802-0039-7489 lub w kasie 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ślęczka 1a  w Zabrzu do 
dnia …………………….. . 
 

5. Pisemna oferta powinna zawierać: 
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer 

dowodu osobistego, PESEL lub REGON i numer NIP), wraz                                        
z aktualnym wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, wskazującym osoby upoważnione 

                                                             
1  Dane dotyczące obiektu należy podać jedynie w przypadku działek zabudowanych budynkiem   
2  Dane dotyczące obiektu należy podać jedynie w przypadku działek zabudowanych budynkiem   



Załącznik do Regulamin przetargów zbycia nieruchomości     
w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalonego                  
w dniu 26.09.2011 r. Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 80/ 2011 

 
 

Strona 2 z 3 
 

 do reprezentowania oferenta, 
b) oferowaną kwotę ceny nabycia postawionej do przetargu 

nieruchomości, 
c) potwierdzenie wpłaty wadium, wystawione przez bank oraz numer 

konta, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia 
oferty, 

d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z sytuacją prawną i stanem 
technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, 

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Warunkami przetargu                     
i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 

f) oświadczenie, że wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w przypadku, gdy 
wygrywający przetarg nie wpłaci w oznaczonym terminie 
zadeklarowanej kwoty ceny nabycia nieruchomości lub nie dojdzie do 
zawarcia aktu notarialnego z winy oferenta. 

g) numer telefonu kontaktowego, 
h) podpisy osób umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu 

oferenta. 
 

6. Rozstrzygnięcie przetargu przeprowadzonego według zasad określonych                                       
w Regulaminie przetargów zbycia nieruchomości w Zabrzańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbędzie się w siedzibie Zabrzańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej do dnia ……………………… . 
 

7. Zastrzega się prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia, odstąpienia od 
przetargu lub jego unieważnienia, bez podania przyczyn.          
 

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, 
zostanie im zwrócone na podany w ofercie rachunek bankowy, w terminie 
siedmiu dni od dnia zakończenia przetargu i nie podlega oprocentowaniu. 
 

9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
 

10. Oferta, która nie zostanie wybrana, przestaje wiązać strony przetargu. 
 

11. Cenę nabycia należy wpłacić w całości w ciągu ………….. dni od daty 
wyboru oferty przelewem na konto Spółdzielni nr 
……………………………………………………………………………. 
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12. Spisanie aktu notarialnego nastąpi po dacie uregulowania pełnej ceny 
zakupu w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.  
 

13. Wszelkie koszty związane ze spisaniem aktu notarialnego umowy sprzedaży 
nieruchomości oraz dokonaniem zmian w księdze wieczystej ponosi 
kupujący. 
 

14. Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz wgląd do Regulaminu 
przetargów zbycia nieruchomości w Zabrzańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zainteresowani mogą uzyskać w Dziale Technicznym 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Ślęczka 8 w Zabrzu, pok.                              
nr 15, tel. 271-44-24 do 26 wew. 250. 
 
 
 


