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Warszawa dn. 12.10.2016 r. 
 

″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o. 
03-414 Warszawa ul. Wileńska 14 a 

 
 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ  

POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WROCŁAW PRZY PLACU STASZICA 50 
WRAZ Z BUDYNKAMI I BUDOWLAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ  

″PRZEWOZY REGIONALNE″ SP. Z O. O. 
 
 

1. ″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o. ogłasza przetarg dwuetapowy  
nr PAG1f-0250-P/03/2016 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wrocław przy 
Placu Staszica 50  wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi własność 
″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o. w Warszawie. 

Na omawianą nieruchomość składają się prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr ew. nr ew.: nr 17/19 obręb 0051 
Kleczków, o pow. 11 919 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we 
Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych Nr WR1K/00276429/8 wraz z prawem 
własności budynków i budowli posadowionych na tej Nieruchomości. 

Oglądanie nieruchomości jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z Dyrektorem Biura Administracyjno-Gospodarczego  
- Panem Radosławem Strojnym nr tel. 603 137 123. 

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 000,00 zł. (osiem milionów 
złotych) netto. 

3. W postępowaniu przetargowym jako Oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
jeżeli spełnią warunki określone w warunkach przetargowych i złożą Ofertę  
w terminie, sposobie i formie określonej w warunkach przetargowych, które są 
integralną częścią niniejszego ogłoszenia. 

4. Termin i miejsce składania Ofert: 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 28.11.2016 r. do godziny 10.00  
w Biurze Administracyjno-Gospodarczym w Warszawie przy ulicy 
Wileńskiej 14a, pokój nr 49 (kancelaria). 

2) W przypadku złożenia Oferty po terminie składania Ofert Sprzedający 
niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu Oferty po terminie oraz zwróci 
Ofertę. 

3) Otwarcie Ofert jest niejawne. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu składania Ofert 
bez podania przyczyny. 
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6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargowych, które 
są integralną częścią niniejszego ogłoszenia oraz zamknięcia postępowania 
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.  

7. Sprzedający powiadomi niezwłocznie uczestników przetargu o jego wyniku albo 
zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w wypadkach 
określonych w § 10 ust. 1 i 6 warunków przetargu pisemnego, stanowiących 
załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: 

- w sprawach proceduralnych – Ewa Kluczek, tel. 721 805 755  

- w sprawach przedmiotu sprzedaży - Radosław Strojny tel. 603 137 123 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Warunki przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wrocław przy 
Placu Staszica 50 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych 
na tej nieruchomości stanowiących własność ″Przewozy Regionalne″ sp. z o. o.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a. 


