
…………….……………………………………. 

(miejscowość i data) 

 

OFERTA 

NA ZAKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  

WCHODZĄCEGO W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZIEMI KRAKOWSKIEJ W LIKIWDACJI  

 W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA, SIEDZIBA LUB ADRES…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

………………...…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. SKŁADNIK, KTÓREGO OFERTA DOTYCZY:  

prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 428/24, o powierzchni 57 m2, dla której 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą o numerze KR1P/00241536/2, położonej w Krakowie przy ul. 

Niezapominajek 5. 

 

3. PROPONOWANA CENA NABYCIA:  

……………..………………………………………………………..(SŁOWNIE:……………

………………………………………………………………………………………………….) 

 

4. NUMER PESEL / NIP I REGON:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. BANK ORAZ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO ZWROTU WADIUM: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania 

wieczystego w trybie z wolnej ręki z dnia 10 czerwca 2022 roku i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

 



2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym oraz prawnym przedmiotu sprzedaży, 

jak również ze sporządzoną wyceną i akceptuje je bez zastrzeżeń. 

 

3. Oświadczam, że niniejsza oferta nie jest złożona przez syndyka i jego przedstawicieli, sędziego 

komisarza, przedstawicieli upadłego, oraz ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo 

oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu.  

 

4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę sprzedaży 

w terminie określonym przez Syndyka, w okresie 4 miesięcy od dnia wyboru oferty. 

 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych 

z zawarciem umowy sprzedaży oraz wykonaniem umowy sprzedaży, w tym kosztów 

związanych z przeniesieniem praw oraz koszty związane z wykreśleniem z rejestrów 

publicznych wpisów dotyczących zabezpieczeń, które wygasną. 

 

6. Oświadczam, że zobowiązuję się dokonać pod rygorem utraty wadium, zapłaty na rachunek 

bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 

w trybie z wolnej ręki całej oferowanej ceny, najpóźniej na 3 dni przed dniem zawarcia umowy 

sprzedaży. 

 

 

………………………………………….. 

(własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. dowód wpłaty wadium, 

2………………………. 


