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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie ogłasza przetarg 

ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu 

mieszkalnego na czas nieoznaczony. 

 

Przedmiotowy lokal nr 39 usytuowany jest w bloku nr 22, położonym przy  

ul. Piłsudskiego, 98 – 355 Działoszyn. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,92 m2, na 

którą przypadają 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest 

piwnica o pow. 3,15 m2. 

 

Cena wywoławcza wynosi 113 000,00 zł  

(słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/00) 
 

 

✓ Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2017 r. (tj. czwartek) o godz. 1200 w siedzibie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, przy ul. Grota Roweckiego 6. 

✓ Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11 300 zł 

(słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100) w kasie Spółdzielni lub przelewem 

na konto bankowe N. B. S. w Działoszynie,  nr: 69 9251 0009 0000 0925 2000 0010, do 

dnia 08.09.2017 r. do godz. 1400. 

✓ Wadium ulega zaliczeniu na poczet wyceny przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) 

oraz ceny sprzedaży.  

✓ Wygrywa oferent, który przedstawi ofertę z najwyższą ceną. 

✓ Wadium przepada na rzecz spółdzielni w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia 

umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do przedmiotowego 

lokalu mieszkalnego. 

✓ Tryb przeprowadzania przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargów na 

ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych”, uchwalony przez 

Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie. Wniesienie 

wadium oznacza akceptację Regulaminu, o którym mowa wyżej. 

✓ Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

✓ Mieszkanie można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w dni robocze od 

03.07.2017 r. do 08.09.2017 r. w godz. 1200 –1400.   

✓ Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie spółdzielni lub pod numerem  

tel. (43) 84 13 317.  

✓ Regulamin przetargu dostępny w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej 

www.smnadwarta.pl. 

 

                                                                                        Zarząd S. M.  

                                                                                   „Nad Wartą” w Działoszynie 

 


