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1. Województwo

dolnośląskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 17B

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 334,90m²

Cena 278 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,

            ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOŁOWIE, ul. KOŚCIUSZKI 17 B

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni 334,9 m². Dla przedmiotowego

prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 z dnia 24.10.2013 r

Rady Miejskiej w Wołowie lokal znajduje się w budynku zlokalizowanym, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

oznaczonej na planie symbolem MW/64.

2. zgodnie z inwentaryzacją lokalu sporządzoną w styczniu 2016 r przez Wojciecha Lebdę powierzchnia użytkowa lokalu wynosi

323,43 m².

3. lokal wymaga remontu.

4. Lokal nadaje się na cele handlowe. Do lokalu trzy niezależne wejścia. Jedno, główne od strony południowej, drugie od frontu

budynku poprzez rampę rozładunkową, trzecie od zaplecza budynku  (wewnętrzny dziedziniec). Wejście do lokalu przystosowane dla

osób niepełnosprawnych. W lokalu duże witryny, wysokość pomieszczeń ok. 3,60 m.

5. nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 278 000 zł  (słownie:dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

 

               Planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank

i nabywca przed dokonaniem dostawy lub w umowie sprzedaży złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. Na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności

cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od

czynności cywilnoprawnych jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania).

 

 

Bank przyjmuje oferty do dnia 12.06.2023 r

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wołów, ul. Kościuszki 17 b” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
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PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Przemków, ul. Akacjowa 7

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 2122,16m²

Cena 600 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

02-515 Warszawa ul. Puławska 15,

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZEMKOWIE, UL. AKACJOWA 7

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki  ewidencyjne numer 1436 i 1438

(województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, obręb 0001 Przemków) położonego w Przemkowie przy ulicy Akacjowej 7, o łącznej

 powierzchni 0,1743 ha (jeden tysiąc siedemset czterdzieści trzy metry)  wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu własność budynkiem

administracyjno-biurowym.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer

LE1G/00036920/7.

 Informacje o Nieruchomości:

1. Dla obszaru na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie z

obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Przemkowie

uchwalonego uchwałą nr XXIII/161/08 z dnia 9 września 2008 r obszar na którym położone jest nieruchomość położony jest na

terenie oznaczonym na planie graficznym symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej i towarzyszącej jej zabudowie

usługowej.

2. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, z trzema kondygnacjami, w tym piwnicą. Dach tradycyjny kryty papą. Wewnątrz na

parterze i I piętrze okna w części biurowej plastikowe i drewniane. Posadzki betonowe, wygładzimy PCV oraz płytki PCW. Budynek

wyposażony w instalacje CO, wodną, kanalizacyjną i energetyczną. Fundamenty żelbetowo- Ławowe, ściany szkielet żelbetowy

ściany murowane , stropodach kryty papą. Budynek w części   W siedzibie budynku aktualnie min. biura Spółdzielni mieszkaniowej

„PRZEMKO”, punkt poczty polskiej, fryzjer, gabinet masażu. W budynku na poziomie parteru i  piętra dwie pojedyncze sale o pow.

Odpowiednio ok. 130 i 170 m2.. Możliwości adaptacji na kawiarnię , restaurację.

3. Na działce 1438 Firma Orange Polska S.A posiada infrastrukturę techniczną w postaci doziemnej linii kablowej ( kanalizacja

kablowa) która została wybudowana przed 2008 r.

4. Zgodnie z opracowaniem z dnia 21.01.2016 r „Inwentaryzacja  sporządzona na potrzeby określenia podstawy opodatkowania”

budynku biurowego położonego w Przemkowie przy ulicy Akacjowej 7, powierzchnia netto budynku wynosi 2122,16 m², a

powierzchnia będąca podstawą do opodatkowania 2011,06 m².

5. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Akacjowa, dz.1427.

6. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 600 000 zł  (słownie: sześćset tysięcy złotych) netto.

Termin zbierania ofert: do 31 maja  2023 r.

Planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Wybór

opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz bank i nabywca

przed dokonaniem dostawy (lub w umowie sprzedaży) złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika

urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy.

Jeżeli strony transakcji nie zrezygnują ze zwolnienia z opodatkowania VAT, nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC,

naliczonego od wartości rynkowej całej nabywanej nieruchomości

Sprzedający oraz nabywca mogą przed zawarciem umowy sprzedaży wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji

podatkowej dotyczącej sposobu opodatkowania Nieruchomości.

Na nabywcy Nieruchomości będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%

wartości rynkowej Nieruchomości, przy czym w przypadku wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z pkt 2,

nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty PCC w zakresie opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Bank wskazuje, że w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie opodatkowania sprzedaży lub wydania przez organy skarbowe,

także po zawarciu umowy sprzedaży, innego stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży  nabywca zobowiąże się w umowie

sprzedaży się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu

opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

• imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

• numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

• numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

• oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

• oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

• oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

• datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl. 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 

525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.  W PKO Banku 

Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres 

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski

S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Przemków, ul. Akacjowa 7” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki

do pobrania".

 

 

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/9

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1048

Cena 155 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/9 o  powierzchni 0.1048 ha

położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której  min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie

własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna) dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r. działka nr 32/9 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD oraz

w strefie „K” ochrony krajobrazu. W bliskiej odległości granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze

strefą ochronną.

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego; zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/MER/2018-12-14/0000003 z dnia 14.12.2018 r trwałe związana z gruntem

i widoczna linia energetyczna SN powstała przed 1945 rokiem i jest nieprzerwanie eksploatowana S.A. zgodnie z prawem

energetycznym do czasów obecnych. W opinii Tauron Dystrybucja doszło tym samym do zasiedzenia służebności gruntowej treścią

odpowiadającą służebności przesyłu

4. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie trapezu szerokość frontu  od strony północnej ok.29 m, boki działki 27 m i

35 m, podstawa działki od strony południowej   38 (wymiary działki dokonane w Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami

orientacyjnymi).

5. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od

centrum Wrocławia.

6. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie

własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.

7. Droga wewnętrzną oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona.

8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 155 000 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Bank przyjmuje oferty do 05.05.2023 r.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/9” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/10

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1063

Cena 157 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/10 o  powierzchni 0.1063 ha

położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie

własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 32/40 (droga wewnętrzną) dla której Sąd Rejonowy w

Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r. działka nr 32/10, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD oraz

w  strefie „K” ochrony krajobrazu. W bliskiej odległości granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze

strefą ochronną.

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania - zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S,A nr TD/OWR/MER/2018-12-14/0000003 z dnia 14.12.2018 r trwałe związana z gruntem i

widoczna linia energetyczna SN powstała przed 1945 rokiem i jest nieprzerwanie eksploatowana S.A. zgodnie z prawem

energetycznym do czasów obecnych. W opinii Tauron Dystrybucja doszło tym samym do zasiedzenia służebności gruntowej treścią

odpowiadającą służebności przesyłu,

4. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie czworokąta nieforemnego, szerokość frontu od strony północnej

ok.27 m, boki działki ( zachodni i wschodni) ok. 36 m i   43 m, podstawa działki od strony południowej  ok. 28 (wymiary działki

dokonane  w Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi).

5. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od m. Oborniki Śląskie, 7 km od m. Trzebnica i ok. 20

km od centrum Wrocławia.

6. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie

własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.

7. Droga wewnętrzną oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona.

8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 157 000 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Bank przyjmuje oferty do 05.05.2023 r.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał 

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/10” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801

mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/11

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1158

Cena 171 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/11 o  powierzchni 0.1158 ha

położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie

własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 32/40 (droga wewnętrzną) dla której Sąd Rejonowy w

Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r. r. działka nr 32/11, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD

oraz w  strefie „K” ochrony krajobrazu. W bliskiej odległości granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV

wraz ze strefą ochronną.

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami planu zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S,A nr TD/OWR/MER/2018-12-14/0000003 z dnia 14.12.2018 r trwałe związana z gruntem i

widoczna linia energetyczna SN powstała przed 1945 rokiem i jest nieprzerwanie eksploatowana S.A. zgodnie z prawem

energetycznym do czasów obecnych. W opinii Tauron Dystrybucja doszło tym samym do zasiedzenia służebności gruntowej treścią

odpowiadającą służebności przesyłu,

4. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie czworokąta nieforemnego, szerokość frontu  od strony północnej

ok.25 m, boki działki ( zachodni i wschodni) ok. 43 m i   49 m, podstawa działki od strony południowej  ok. 26 (wymiary działki

dokonane  z Systemu Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi )

5. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od m. Oborniki Śląskie, 7 km od m. Trzebnica i ok. 20

km od centrum Wrocławia.

6. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie

własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży

7. Droga wewnętrzną oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona..

8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 171 000 zł  (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

 

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 Bank przyjmuje oferty do 05.05.2023 r

 Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/11” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

 



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/12

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1325

Cena 188 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/12 o  powierzchni 0.1325 ha

położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której  min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie

własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 32/40 (droga wewnętrzną) dla której Sąd Rejonowy w

Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r. działka nr 32/12, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD oraz

w  strefie „K” ochrony krajobrazu. W bliskiej odległości granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze

strefą ochronną.

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami planu zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S,A nr TD/OWR/MER/2018-12-14/0000003 z dnia 14.12.2018 r trwałe związana z gruntem i

widoczna linia energetyczna SN powstała przed 1945 rokiem i jest nieprzerwanie eksploatowana S.A. zgodnie z prawem

energetycznym do czasów obecnych. W opinii Tauron Dystrybucja doszło tym samym do zasiedzenia służebności gruntowej treścią

odpowiadającą służebności przesyłu,

4. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie czworokąta nieforemnego, szerokość frontu  od strony północnej ok.25 m,

boki działki ( zachodni i wschodni) ok. 49 m i   56 m, podstawa działki od strony południowej  ok. 26 (pomiary działki dokonane  w

 Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi)

5. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od

centrum Wrocławia.

6. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie

własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.

7. Droga wewnętrzną oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona.

8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 188 000 zł  (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy  złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

Bank przyjmuje oferty do dnia 05.05.2023 r.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/12” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie dz. 32/13

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1491

Cena 211 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/13 o  powierzchni 0.1491 ha

położonej w m. Wilczyn, obręb 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie własności działki

ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna) dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r. działka nr 32/13, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD oraz

w  strefie „K” ochrony krajobrazu. W bliskiej odległości granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 20 kV wraz ze

strefą ochronną.

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami planu zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja S,A nr TD/OWR/MER/2018-12-14/0000003 z dnia 14.12.2018 r trwałe związana z gruntem i

widoczna linia energetyczna SN powstała przed 1945 rokiem i jest nieprzerwanie eksploatowana S.A. zgodnie z prawem

energetycznym do czasów obecnych. W opinii Tauron Dystrybucja doszło tym samym do zasiedzenia służebności gruntowej treścią

odpowiadającą służebności przesyłu,

4. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie czworokąta nieforemnego, szerokość frontu od strony północnej ok.25 m,

boki działki (zachodni i wschodni) ok. 56 m i   63 m, podstawa działki od strony południowej  ok. 26 (pomiary działki dokonane  w

Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi).

5. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od

centrum Wrocławia.

6. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie

własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.

7. Droga wewnętrzną oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona,

8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 211 000zł  (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Bank przyjmuje oferty do 05.05.2023 r.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Bank przyjmuje oferty do dnia  31.03.2023 r.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/13” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801

mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/14

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1255

Cena 178 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 32/14 o  powierzchni 0,1255

ha położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny nr 0021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki), dla której min. Sąd Rejonowy w

Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w

prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna), dla której Sąd Rejonowy w

Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2016 r. działka nr 32/14 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) i KDD,

KDZ, w  strefie „K” ochrony krajobrazu oraz częściowo w strefie ochronnej od cmentarza;

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami planu zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w formie pięcioboku nieforemnego, front działki od ulicy Świętej Jadwigi (droga

publiczna) szerokość frontu od strony zachodniej ok. 31 m, boki działki: północny ok.40 m, wschodni ok. 29 m, od południa bok

działki w kształcie rozwartej litery V o szerokości łącznej ok. 37 m (pomiary działki dokonane w  Systemie Informacji Przestrzennej

są wymiarami orientacyjnymi);

4. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od

centrum Wrocławia.

5. Działka położone jest bezpośrednio przy drodze publicznej(ulica Świętej Jadwigi).

6. Droga wewnętrzna oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona.

7. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 178 000 zł  (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Bank przyjmuje oferty do dnia  05.05.2023 r.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz 

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/14” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/15

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1298

Cena 184 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa  

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 32/15 o  powierzchni 0.1298 ha

położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny 021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) dla której  min. Sąd Rejonowy w Trzebnicy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w prawie

własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna) dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2006 r.. działka nr 32/15, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21) oraz  w

 strefie „K” ochrony krajobrazu.

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami planu zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Działka nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, narożna, położona u zbiegu ulicy Wzgórze Barbary i Świętej Jadwigi (droga

publiczna) w kształcie  czworokąta,  front działki od ulicy Świętej Jadwigi,  szerokość frontu  od strony zachodniej ok. 33 m, boki

działki: północny ok.38 m, wschodni ok. 33 m, od południa bok działki   38 m (pomiary działki dokonane  w Systemie Informacji

Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi).

4. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) może być realizowany w sposób pośredni poprzez działkę 32/40, której  udział w

prawie własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.

5. Droga wewnętrzna oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona.

6. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od

centrum Wrocławia

7. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 184 000 zł  (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Bank przyjmuje oferty do 05.05.2023 r.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/15” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
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PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. 32/38

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja dolnośląskie

Powierzchnia 1522

Cena 215 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WILCZYNIE, gm. Oborniki Śląskie

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 32/38 o  powierzchni 0,1522

ha położonej w m. Wilczyn, obręb ewidencyjny nr 0021, Wilczyn (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki), dla której  min. Sąd Rejonowy w

Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044604/4 wraz z udziałem w wysokości 1/320 w

prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 32/40 (droga wewnętrzna), dla której Sąd Rejonowy w

Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00053136/8.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr

0150/XXXVII/267/09 z dnia 19.01.2016 r. działka nr 32/38 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami MN/4(21), KDD i  w

 strefie „K” ochrony krajobrazu.;

2. Przeznaczenie podstawowe dla obszaru działki zgodnie z zapisami planu zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie dwa mieszkania w budynku).

3. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona, porośnięta, w kształcie nieforemnego czworoboku,  bok działki od zachodniej 19 m,

szerokość frontu od strony południowej ok. 60 m, boki działki: północny ok.55 m, wschodni ok. 33 m.(pomiary działki dokonane w 

Systemie Informacji Przestrzennej są wymiarami orientacyjnymi);

4. Działka położona jest w centralnej części m. Wilczyn w odległości ok.3,5 km od Obornik Śląskich, 7 km od Trzebnicy i ok. 20 km od

centrum Wrocławia.

5. Dostęp do drogi publicznej (ul. Świętej Jadwigi) realizowany jest w sposób pośredni poprzez działkę 32/40 w której udział w prawie

własności w wysokości 1/320 części jest przedmiotem sprzedaży.

6. Przez wschodnią część działki przebiega skablowana linia energetyczna średniego napięcia 20 kV wraz ze strefą ochronną.

7. Droga wewnętrzna oznaczona geodezyjnie jako działka 32/40 jest nieurządzona;

8. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 215 000 zł  (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9

UVAT jako teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę.

Przedmiotowa transakcja będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z art. 2 pkt 4 UPCC.

 

Bank przyjmuje oferty do dnia  05.05.2023 r.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
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4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, działka 32/38” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".
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Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



2. Województwo

kujawsko-pomorskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Włocławek ul. Okrzei 64

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja kujawsko-pomorskie

Powierzchnia 4978,82

Cena 3 900 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, 

ul. Puławska 15, 

02-515 Warszawa 

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. OKRZEI 64, UL. KOŚCIUSZKI 30 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 64, ul. 

Kościuszki 30, stanowiącej działki ewidencyjne nr 21/18, 22/1, 27/1 (obręb Włocławek KM 43), o łącznej powierzchni 0,3505 ha, wraz 

z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków 

Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 046401_1.04320.21/4.1_BUD, o powierzchni użytkowej 

wynoszącej 4 978,82 m2, zwanego dalej „Budynkiem”, oraz przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. 

nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych. W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, 

Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż 

Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy 

we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034567/4. 

 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY przedstawiony został w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

 

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY 

 

1. Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 900 000 zł  (słownie: trzy miliony dziewięćsettysięcy złotych) netto. 

2. W ocenie Banku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania 

podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(dalej „UVAT”). 

3. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą 

zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki 

wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą 

zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT. 

4. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku: 

a) zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa 

Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), 

b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania 

tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC. 

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na 

nabywcy. 

5. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, jest zobowiązany wystąpić z Bankiem, przed zawarciem przedwstępnej umowy 

sprzedaży, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu 

opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. W związku z powyższym, oferent jest zobowiązany w dobrej wierze współpracować z 

Bankiem, w tym w szczególności przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), akceptację bądź propozycję ewentualnych zmian w 

projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania tego projektu. Projekt wniosku, a 

także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną 

(wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent jest zobowiązany dostarczyć 

Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodniony z 

Bankiem wniosek podpisany przez oferenta. Stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny będzie 

dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży 

Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 

10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

6. W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za 

prawidłowe stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży 

Nieruchomości, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa 

oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego 

od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC. 

7. W przypadku uchylania się przez oferenta od uzgodnienia treści wniosku, o którym mowa powyżej lub w przypadku niedostarczenia 

przez oferenta do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego z Bankiem wniosku w terminie wyżej określonym, Bank jest
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uprawniony odrzucić jego ofertę.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 12 czerwca 2023 r., o godz. 12:00.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl. 

Oferta powinna zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym 

dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres 

korespondencyjny do kontaktów z Bankiem; 

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany; 

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców; 

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 

(dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Włocławek ul. 

Okrzei 64” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania"); 

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie 

internetowe jw.);. 

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość; 

8. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. 

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub  upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach 

rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis 

pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku 

osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność 

gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody małżonka na zakup Nieruchomości, ze 

środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie. 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji 

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę. 

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii 

notarialnej wskazanej przez Bank. 

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać: 

a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478, 

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl. 

 

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe: 

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i brakiem zastrzeżeń do ich treści; 

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów; 

Załącznik nr 3 –  informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Załącznik nr 4 – opis przedmiotu sprzedaży 

 

Załączniki nr 5 – 26 (udostępnienie po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności): 

Załącznik nr 5 - projekt umowy najmu powierzchni użytkowej pod bankomat; 

Załącznik nr 6 – kopia opracowana „Inwentaryzacja dla celów podatkowych budynku usługowo-biurowego Włocławek ul. S. Okrzei 64” 

z 06 października 2016 r.; 

Załącznik nr 7 – kopia rzutu piwnicy sporządzona 7 kwietnia 2022 r.; 

Załącznik nr 8 –  kopia pisma o przeznaczeniu Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 19 

września 2022 r.; 

Załącznik nr 9 – kopia zaświadczenia w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji z 20 września 2022 r.; 

Załącznik nr 10a – kopia decyzji zatwierdzającej podział działki nr 21/4 z 19 października 2005 r.; 

Załącznik nr 10b – kopia decyzji zatwierdzającej podział działki nr 21_12 z 27 października 2020 r.; 

Załącznik nr 11 – kopia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogi koniecznej z dnia 28 września 2005 r.; 

Załącznik nr 12 - kopia oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej z dnia 17 sierpnia 2016 r.; 

Załącznik nr 13 - kopia umowy sprzedaży oraz umowy ustanowienia służebności z dnia 03 lutego 2021 r.; 

Załącznik nr 14 – kopia umowy sprzedaży z dnia 30 października 2006 r.; 

Załącznik nr 16 – Kopia wniosku złożonego do sądu;



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Załącznik nr 16 – szkic z zaznaczeniem użytkowych części działek; 

Załącznik nr 17 – kopia pisma o budowli ochronnej z dnia 22 marca 2021 r.; 

Załącznik nr 18 - kopia wypisu z rejestru gruntów z dnia 29 września 2022 r.; 

Załącznik nr 19 – kopia mapy ewidencyjnej z dnia 28 września 2022 r.; 

Załącznik nr 20 – kopia mapy zasadniczej z dnia 28 września 2022  r.; 

Załącznik nr 21 – kopia wypisu z rejestru budynków z dnia 28 września 2022 r.; 

Załącznik nr 22 – kopia pisma o dostępie do drogi publicznej z 05 maja 2022 r.; 

Załącznik nr 23 – wykaz instalacji; 

Załącznik nr 24 - wykaz części składowych; 

Załącznik nr 25A - Protokół z kontroli stanu technicznego - 5-letni i roczny + przewodów kominowych – 2021; 

Załącznik nr 25B - Protokół z kontroli stanu technicznego schronu ochronnego - roczny + przewodów kominowych – 2021; 

Załącznik nr 25C - Protokół z kontroli instalacji ppoż. (hydranty, ośw. ewak., gaśnice, wyłącznik ppoż.) – 2021; 

Załącznik nr 25D - Protokół z kontroli wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – 2022; 

Załącznik nr 25E - Protokół z kontroli instalacji elektrycznej – 2021; 

Załącznik nr 25F -Protokół z kontroli węzła c.o. – 2022; 

Załącznik nr 25G – Ocena bezpieczeństwa pożarowego i analizy zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem przepisów

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w obiekcie PKO BP S.A. przy ul. Okrzei 64 we Włocławku; 

Załącznik nr 26 - wykaz zaleceń; 

Załącznik nr 27 – wykaz dokumentacji technicznej.

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą:

Włocławek ul. Okrzei 64, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki od nr 5 zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres

poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest

posiadanie programu WinRAR.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Włocławek ul. Okrzei 64” i dostępny

jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Włodzimierz Giziński

E-mail: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 478
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tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Bydgoszcz ul. Gdańska 76

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja kujawsko-pomorskie

Powierzchnia 2002

Cena 5 000 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 76

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy  przy ul. Gdańskiej

76, stanowiącej działki ewidencyjne nr 12/1, 12/2, 16/1, 16/2 (obręb 0169, 0169), o łącznej powierzchni 0,1052 ha, wraz z prawem

własności posadowionych na tej nieruchomości dwóch budynków biurowych (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych),

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 046101_1.0169.16/2.1_BUD, 046101_1.0169.16/1.1_BUD, o łącznej

powierzchni całkowitej wynoszącej 2 002,19 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą nr BY1B/00021817/0. W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa i budynki zwane będą

łącznie „Nieruchomością”.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 5 000 000 zł  (słownie: pięć milionów złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a

cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl.  

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia

postępowania przetargowego i następnie sprzedaży Nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO

Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Bydgoszcz ul. Gdańska 76” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki

do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Włodzimierz Giziński

E-mail: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 478



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Aleksandrów Kujawski

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja kujawsko-pomorskie

Powierzchnia 1094,65 m2

Cena 1 065 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ALEKSANDROWIE

KUJAWSKIM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 29

Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest prawo użytkowania wieczystego

nieruchomości gruntowej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, stanowiące działkę ewidencyjną nr

1561 (obręb 0001 Aleksandrów Kuj.), o powierzchni 0,2349 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej

nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków

identyfikatorem 040101_1.0001.1274_BUD, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 094,65 m2, zwanego dalej „Budynkiem”, oraz

przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych. W

dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład

przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych

powyżej praw do Nieruchomości. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr WL1A/00009838/1.

Sprzedaż Nieruchomości nastąpi z tzw. „najmem zwrotnym” powierzchni użytkowej pod bankomat, której przedmiotem będzie część

Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 4,15 m2.

Cena wywoławcza 1 065 000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 6 czerwca 2023 r., o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości,

adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu, w tym dotyczące najmu zwrotnego, oraz o warunkach Przetargu, w tym w zakresie

czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opisu opodatkowania transakcji

sprzedaży nieruchomości, informacji na temat wadium, informacji o możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji

elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl

pod nazwą: „Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 29”, w dokumencie zatytułowanym „Warunki I przetargu nieruchomości

położonej w Aleksandrowie Kujawskim”, zwanym dalej „Warunkami” i załącznikach do tego dokumentu oraz dostępne są na dole strony

po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji

zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania

ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Aleksandrów Kujawski

ul. Wojska Polskiego 29”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym

etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania

przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do

nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu

notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego,

zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit. a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263,

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor

Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące

Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i

agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Warunków, które znajdują

się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Aleksandrów Kujawski

ul. Wojska Polskiego 29”.

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Włodzimierz Giziński

E-mail: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 478



3. Województwo

lubelskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Łęczna ul. Szkolna 6 - nieruchomość komercyjna na

sprzedaż

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja lubelskie

Powierzchnia 6770,61m²

Cena 2 200 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

 Powszechna Kasa Oszczędności

 Bank Polski Spółka Akcyjna

 z siedzibą w Warszawie,

 ul.Puławska 15,

 02-515 Warszawa

 

 ZAMIERZA ZBYĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁĘCZNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 6

 Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej 6, stanowiącej działkę

ewidencyjną nr 2581/38 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,4021 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej

nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), zwanego dalej „Budynkiem”, oznaczonego

w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 061003_4.0001.2581/38.1_BUD, o powierzchni netto wynoszącej 6770,61 m2, dla

której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr

LU1I/00109700/9,

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej przy ulicy Szkolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną

nr 2581/33 (obręb 0001 Łęczna), o powierzchni 0,0470 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w

Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00036934/5,

3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łęcznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2581/35 (obręb

0001 Łęczna), o powierzchni 0,0757 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00199763/5.

 

Cena wywoławcza: 2 200 000 zł  (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) netto.

 

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej

niż po zapłacie całej ceny.

W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary

związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym

okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się

usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Nieruchomość zostanie wydana w stanie

wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom

dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia

będącego następstwem jej prawidłowego używania.

Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty,

przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania

oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniona oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku

dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed

złożeniem oferty.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 724 132 479, w godzinach 9.00-15.00.

Zapraszamy do składania ofert.

Ofertę zakupu nieruchomości należy przesłać do dnia 08 czerwca 2023 r.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub na adres

daniel.chec@pkobp.pl

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną przystępującą do Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez

siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Ogłoszenia i do doręczeń, w tym do

kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub

działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do

korespondencji w sprawie Przetargu i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem.

2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli przystąpienie do

Ogłoszenia następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer

PESEL.

3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla

przedsiębiorców.

4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego

Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru

Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu

teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.

8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie

wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie

poświadczonym do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W

przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących

działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o

wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do postepowania sprzedażowego z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków

pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postepowaniu sprzedażowym.

9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łęczna ul. Szkolna 6” i dostępny jest

na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem brakiem zastrzeżeń do ich treści;

mailto:daniel.chec@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Daniel Chęć

E-mail: daniel.chec@pkobp.pl

Telefon: 724 132 479



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Włodawa, Aleja Józefa Piłsudskiego 31

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja lubelskie

Powierzchnia 583

Cena 650 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 ZAMIERZA ZBYĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SANOKU PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 23

 Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności do nieruchomości gruntowej, położonej we Włodawie przy alei Józefa Piłsudskiego 31, stanowiącej działkę o nr

ewidencyjnym 623 (obręb 1) o powierzchni 0,0225 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej działce budynku

oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 061901_1.0001.623.1_BUD, o powierzchni zabudowy 208 m2, rodzaj

budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): 105-BIUROWE, PKOB: Budynki biurowe, FSB: bank.

Powierzchnia netto budynku wynosi 583,00 m² (wg Polska Norma  PN-70B-02356).

W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa i budynek zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Dla  Nieruchomości Sąd Rejonowy  we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1W/00018328/4.

 

Cena sprzedaży 650 000,00 zł netto (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto).

 

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej

niż po zapłacie całej ceny.

W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary

związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym

okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się

usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Nieruchomość zostanie wydana w stanie

wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom

dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia

będącego następstwem jej prawidłowego używania.

Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty,

przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania

oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniona oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku

dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed

złożeniem oferty.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 724 132 479, w godzinach 9.00-15.00.

Zapraszamy do składania ofert.

Ofertę zakupu nieruchomości należy przesłać do dnia 08 czerwca 2023 r.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub na adres

daniel.chec@pkobp.pl

Oferta powinna zawierać:

mailto:daniel.chec@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną przystępującą do Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez

siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Ogłoszenia i do doręczeń, w tym do

kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub

działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do

korespondencji w sprawie Przetargu i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem.

2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli przystąpienie do

Ogłoszenia następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer

PESEL.

3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla

przedsiębiorców.

4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego

Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru

Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu

teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.

8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie

wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie

poświadczonym do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W

przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących

działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o

wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do postepowania sprzedażowego z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków

pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postepowaniu sprzedażowym.

9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Włodawa aleja Józefa Piłsudskiego

31” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem brakiem zastrzeżeń do ich treści;



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Daniel Chęć

E-mail: daniel.chec@pkobp.pl

Telefon: 724 132 479
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Chełm ul. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 3-

nieruchomość biurowa na sprzedaż

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja lubelskie

Powierzchnia 2368,05

Cena 2 560 000,00 zł
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Opis nieruchomości

Ogłoszenie w sprawie Sprzedaży

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

        ZAMIERZA ZBYĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA

3

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 564 (obręb 0014) o powierzchni

0,1370 ha, położonej w Chełmie przy ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 3, dla którego Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1C/00014266/5,

2. prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 565 (obręb nr 0014) o powierzchni 0,0826 ha oraz

działkę ewidencyjną nr 569/6 (obręb nr 0014) o pow. 0,0544 ha, położonych w Chełmie przy ulicy Generała Gustawa

Orlicz-Dreszera 3, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr

LU1C/00003095/5,

3. prawo własności posadowionego na działkach ewidencyjnych o nr 564, 565, 569/6 budynku o funkcji biurowej (wg Klasyfikacji

Środków Trwałych ), którego powierzchnia netto wynosi 2 368,05 m2, a powierzchnia użytkowa do celów podatkowych 2 294,54 m2

(powierzchnię budynku wskazano na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporządzonej we wrześniu 2015 r.),

wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomościach budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością

W dalszej części niniejszego Ogłoszenia powyższe nieruchomości gruntowe, Budynek oraz budowle i urządzenia trwale związane z

nieruchomością wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie

oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do Nieruchomości.

 

Dla w/w Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr LU1C/00003095/5,

LU1C/00014266/5, które określają aktualny stan prawny nieruchomości, a dostępne są do wglądu na stronie internetowej

Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl/

 

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Fragment schodów, prowadzących do bocznego wejścia do Budynku usytuowany jest częściowo poza granicą działek wchodzących

w skład Nieruchomości i zajmuje część działki ewidencyjnej nr 673 (powierzchnia działki ewidencyjnej nr 673 zajęta przez fragment

schodów wynosi około 3 m2), która stanowi własność Gminy Miasto Chełm. W celu uregulowania prawnej formy korzystania z

części działki ewidencyjnej nr 673 została zawarta pomiędzy Bankiem a Gminą Miasta Chełm umowa dzierżawy, na czas

nieoznaczony.
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2. Zgodnie z pismem Urzędu Miasta Chełma z dnia 14.03.2022 r., znak: DAGI-AB.6727.2.39.2022, dla Nieruchomości położonej w

Chełmie przy ul. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera 3, składającej się z działek ewidencyjnych nr 564, 565, 569/6 obowiązuje

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełma uchwalony uchwałą Nr XXXVII/466/01 Rady Miejskiej w

Chełmie z dnia 28.12.2001 r. Działki o nr ewidencyjnych 564, 565, 569/6 (obr. 066201_1.0014) leżą w terenie oznaczonym

symbolem MW-36 – zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe.

3. W Budynku na kondygnacji podziemnej znajduje się lokal użytkowy (techniczny) o powierzchni 115,23 m², który jest wynajęty przez

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie. Lokal służy najemcy do prowadzenia działalności

gospodarczej- jest w nim posadowiony węzeł cieplny. Umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony.

4. W dziale III księgi wieczystej numer LU1C/00014266/5 oraz LU1C/00003095/5 wpisana jest na działkach ewidencyjnych o

numerach 564, 565 i 569/6 odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz PGE Dystrybucja Spółka

Akcyjna oddział w Zamościu oraz odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu pasem szerokości 4 metrów po istniejącej

drodze wewnętrznej do działki ewidencyjnej 569/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 569/5.

5. Powierzchnia użytkowa Budynku została wskazana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z

normą PN-ISO-9836:1997.

6. W stosunku do Nieruchomości zostało wszczęte postępowanie przed Sądem Rejonowym w Chełmie I Wydział Cywilny o

stwierdzenie zasiedzenia służebności albo oustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przeprowadzenia przyłącza cieplnego

pasem gruntu o szerokości 3,48 m po działce ewidencyjnej nr 565 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr 568.

7. Zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta Chełma z dnia 14.03.2022 r., znak: DAGI-AB.6727.3.29.2022 w sprawie przyjęcia

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2017-2023 działki o nr ewidencyjnym 564, 565, 569/6 (OBR.

066201_1.0014) położone w Chełmie, na dzień wydania zaświadczenia znajdują się na obszarze rewitalizacji, ale nie ustanowiono

prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

 

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 2 560 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 

 

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej

niż po zapłacie całej ceny.

 

W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary

związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym

okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się

usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Nieruchomość zostanie wydana w stanie

wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom

dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia

będącego następstwem jej prawidłowego używania.

 

Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty,

przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania

oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniona oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku

dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed

złożeniem oferty.

 

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Zapraszamy do składania ofert.
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Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub na adres

daniel.chec@pkobp.pl

 

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną przystępującą do Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez

siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Ogłoszenia i do doręczeń, w tym do

kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub

działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do

korespondencji w sprawie Przetargu i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem.

2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli przystąpienie do

Ogłoszenia następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer

PESEL.

3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla

przedsiębiorców.

4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego

Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru

Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu

teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.

8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie

wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie

poświadczonym do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W

przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących

działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o

wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do postepowania sprzedażowego z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków

pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postepowaniu sprzedażowym.

9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

 

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości przez oferenta którego oferta dotycząca tej Nieruchomości była już przyjęta przez właściwe

organy Banku i który do podpisania umowy sprzedaży nie przystąpił, może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Bank.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Chełm ul. Generała Gustawa

Orlicz-Dreszera 3” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Daniel Chęć

E-mail: daniel.chec@pkobp.pl

Telefon: 724 132 479



4. Województwo

lubuskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 79

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja lubuskie

Powierzchnia 4429,49m²

Cena 3 200 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. KOSYNIERÓW

GDYŃSKICH 79

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo  wieczystego użytkowania działek gruntu o numerach: 2549, 709, 702, oraz 694 (obręb 5

Śródmieście), o łącznej powierzchni 0,4301 ha wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu własność budynkiem o powierzchni netto

4429,49 m² położonym  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 79.

Dla w/w działek wchodzących w skład nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzone są księgi wieczyste  nr GW1G/00036607/0 oraz nr GW1G/00050883/2.

 

 

 Informacje o Nieruchomości:

1. Dla obszaru na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego.Zgodnie z

postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego

uchwałą nr XXXIV/602/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolski z dnia 24 lutego 2021 r. teren na którym położona jest

nieruchomość oznaczony został na mapie  symbolem C 4  Strefa zabudowy śródmiejskiej. W strefie ustala się lokalizację zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, lokalizację

funkcji rzemiosła i drobnej wytwórczości dostosowanej skalą do zabudowy sąsiadującej.

2. Nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Gorzowa Wlkp., które zostały wyznaczone

uchwałą nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgodnie z w/w uchwałą Miastu

Gorzów Wlkp. przysługuje prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

3. Mapa ewidencyjna wskazuje przekroczenia granic, tj. budynek posadowiony na działce sąsiedniej – nr 711 wykracza na działkę nr

709 i dodatkowo czerpnia powietrza znajdująca się na działce nr 694 wykracza na działkę sąsiednią – nr 693

4. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja nieruchomości”, Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 79 sporządzonym przez

Biuro Projektów „Art.-Projekt” Sp z o.o. we wrześniu 2016 r,  powierzchnia netto budynku   wynosi  4 429 ,49 m², a powierzchnia

użytkowa do celów podatkowych 4 176,66 m2;

5. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 200 000 zł  (słownie:trzy miliony dwieście  tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż prawa własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej gruntu o numerze 2549  podlega

fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zm.)

W przypadku sprzedaży prawa własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej gruntu o numerze

2549 wybór opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie możliwy jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego

podatnika VAT i pod warunkiem złożenia w umowie sprzedaży oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania bądź też przed zawarciem

umowy sprzedaży oświadczenia o wyborze opcji opodatkowania sprzedaży do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego miejscowo

dla nabywcy nieruchomości. 

Działki ewidencyjne o nr 702, 709, 694 wchodzące w skład Nieruchomości, są niezbudowane i nie są objęte planem zagospodarowania

przestrzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – tym samym dostawa prawa użytkowania

wieczystego działek będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zm.),

Sprzedający oraz nabywca mogą przed zawarciem umowy sprzedaży wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji

podatkowej dotyczącej sposobu opodatkowania Nieruchomości.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Na nabywcy Nieruchomości będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%

wartości rynkowej Nieruchomości, przy czym w przypadku wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z pkt 2,

nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty PCC w zakresie opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

 

Bank wskazuje, że w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie opodatkowania sprzedaży lub wydania przez organy skarbowe,

także po zawarciu umowy sprzedaży, innego stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży  nabywca zobowiąże się w umowie

sprzedaży się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu

opodatkowania transakcji.

 

Bank przyjmuje oferty do dnia 12.06.2023 r..

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

• imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

• numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

• numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

• oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

• oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

• oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

• datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

 

pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres:

nieruchomosci@pkobp.pl i  zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej

umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

 W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515

Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku

Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów

Gdyńskich 79 ” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:zbigniew.perkowski@pkobp.pl


5. Województwo

łódzkie
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Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja łódzkie

Powierzchnia 1954,40

Cena 3 300 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO Leasing S.A., Al. Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź zamierza zbyć samodzielne lokale użytkowe o pow. użytkowej 1954,40 m2 

zlokalizowane w budynku handlowo-usługowym położonym w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127 wraz z udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu. Lokale znajdują się w kompleksie czterech budynków stanowiących nieruchomość wspólną. 

 

Lokalizacja: 

 

Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Kutno przy ul. Łąkoszyńskiej 127 w powiecie kutnowskim, województwie 

łódzkim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości tworzy Zakład powstały z przekształcenia Przedsiębiorstwa Budowlanego i Biura 

Powiatowego Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, sklep środków ochrony roślin oraz hurtownia motoryzacyjna. Po przeciwnej 

stronie ulicy znajduje się podmiejska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości tworzy zorganizowana 

zabudowa produkcyjno-magazynowa na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która oferuje bardzo dobrze skomunikowane 

oraz atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i inne usługi. 

 

Nieruchomość jest dobrze skomunikowana dzięki znajdującej się w bliskiej odległości (ok. 2 km) drogi międzynarodowej A1 (łączącej 

Trójmiasto z Grudziądzem, Toruniem, Łodzią, Pyrzowicami  z Gliwicami oraz granicą z Czechami w Gorzyczkach), węzeł Kutno Wschód 

oraz węzeł Sójki. Przez Miasto przebiegając drogi krajowe nr 92 oraz 60 oraz stacja kolejowa linia kolei warszawsko-bydgoska. Takie 

położenie daje swobodny i nieskrępowany dostęp dla Klientów. 

 

Ekspozycja nieruchomości stanowiących lokale użytkowe jest dobra, gdyż ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

Dla terenu, na którym położony jest budynek nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach 

zabudowy przemysłowej, magazynów, składów i baz. 

 

Opis: 

 

Przedmiotowe lokale znajdują się w budynku hotelowym położonym na działce ewidencyjnej nr 792/18 o łącznej pow. 4820 m2, na 

której znajdują się cztery budynki stanowiące nieruchomość wspólną. Nieruchomość gruntowa opisana ww. działką ewidencyjnymi 

tworzy jedną funkcjonalną całość o nieregularnym ale korzystnym kształcie. Teren działki jest równy, nieogrodzony. Działka ma 

wymiary 44 m2 - 68 m2 (szerokość) x 84 m2 (głębokość). Budynek przylega częściowo ścianami południową i północną do innych 

budynków o funkcji biurowo-handlowej. 

Pod budynkiem znajduje się utwardzony kostką betonową parking ogólnodostępny. 

 

Teren, na którym położona jest nieruchomość wyposażony jest w sieć energetyczną, kanalizacyjną, wodociągową, gazową i 

teletechniczną. 

 

Lokale użytkowe zlokalizowane są w budynku hotelowym, który oznaczony jest jako budynek handlowo-usługowy nr 792/18;2 

czterokondygnacyjny z 1982r., pow. zabudowy 551 m2 i pow. użytkowej 1954,40 m2 

z wyodrębnionymi 4 lokalami o łącznej pow. użyt. 1954,4 m2: 

 

• Lokal nr II (parter) o pow. 501,80 m2 z przysługującym mu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1813/100000; 

• Lokal nr III (I piętro) o pow. 517,30 m2 z przysługującym mu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1869/10000; 

• Lokal nr IV (II piętro) o pow. 468,70 m2 z przysługującym mu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1693/10000; 

• Lokal nr V (III piętro) o pow. 466,60 m2) z przysługującym mu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1686/10000; 

 

Dla budynku hotelowego w 09.2013r. wydano decyzję o zaszeregowaniu obiektu do kategorii hotel jednogwiazdkowy. Budynek został 

przebudowany w 2011r. 

 

Ilość pokoi: 

– Parter – 2 lokale użytkowe + 13 pokoi biurowych; 

– I piętro – 18 pokoi hotelowych; 

– II piętro – 11 pokoi hotelowych; 

– III piętro – 14 pokoi hotelowych; 

 

W kilku pokojach 3 osobowych lub 4 osobowych występują pokoje typu studio (tj. pokój 3 osobowy z łazienką ma dwa pokoje: 1 

osobowy i 2 osobowy). Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi 4,30 m natomiast na piętrach 2,62 m. 

Obiekt wyposażony jest w instalacje: 

• Wodociągową; 

• kanalizacji sanitarnej; 

• centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej;
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• gazową; 

• instalację elektryczną.

 Podana w ogłoszeniu cena nieruchomości jest kwotą netto.

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie – prezentowana w Serwisie Aukcyjnym informacja nie będąca ofertą w rozumieniu art. art. 661 Kodeksu cywilnego,

zawierająca dane określonej ruchomości, nieruchomości lub usługi. W przypadku Ogłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości składania

jakichkolwiek ofert na przedmioty lub usługi wskazane w Ogłoszeniu jak również ich nabycia za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego.

Informacje dodatkowe

W przypadku zainteresowania nieruchomością lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Iwona Woszczyk  – Starszy Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

tel. komórkowy – 723 693 326,

e-mail: iwona.woszczyk@pkoleasing.pl

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Iwona Woszczyk

E-mail: iwona.woszczyk@pkoleasing.pl

Telefon: +48 723 693 326



6. Województwo

małopolskie
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Kraków os. Bohaterów Września 2a/1a

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja małopolskie

Powierzchnia 2473,20

Cena 5 760 000,00 zł
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Opis nieruchomości

ogłoszenie

w

sprawie

przetargu

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

OGŁASZA PRZETAR G PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI – LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR 1A

POŁOŻONEGO W KRAKOWIE PRZY OSIEDLU BOHATERÓW WRZEŚNIA 2A

Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”, jest

prawo własności lokalu niemieszkalnego numer 1a położonego w Krakowie przy osiedlu Bohaterów Września 2a, o powierzchni

użytkowej 2 473,20 m 2 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 1233/10000 części w nieruchomości wspólnej (zwaną

dalej „nieruchomością wspólną”), którą stanowi prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 28/34 (obręb 0002,

jednostka ewidencyjna Nowa Huta) o powierzchni 22101 m 2 oraz części wspólne i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku

właścicieli lokali.

Dla Lokalu Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

KR1P/00473877/9 natomiast dla nieruchomości wspólnej księgę wieczystą KR1P/00140274/9.

 

Cena wywoławcza: 5 760 000 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

 

Termin zbierania ofert kończy się 12.06.2023 r. o godzinie 12.00.

Miejsce składania ofert : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości,

adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i

miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży

nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym

projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki

Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Kraków os.

Bohaterów Września 2a/1a” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” .

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

telefonicznie - u Pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia

informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą

zakończenia zbierania ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub

uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Kraków os. Bohaterów Września 2a/1a”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym 

etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania 

przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do

http://www.nieruchomosci.pkobp.pl/
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl/
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl/
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Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego,

zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit. a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON:

016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany

został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w

zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do warunków

przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Kraków os. Bohaterów Września 2a/1a”.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Agata Wojtuszek

E-mail: agata.wojtuszek@pkobp.pl

Telefon: 723 725 134
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Kraków ul. Biskupia 4

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja małopolskie

Powierzchnia 105,21, mkw

Cena 710 000,00 zł
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Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL. BISKUPIEJ 4.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Krakowie przy ul. Biskupiej 4 (dalej zwane

„Nieruchomością” lub „Lokalem”), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 71/1000 części w nieruchomości wspólnej,

na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 37/1 (obręb nr 126105_9.0119, S-119) o

powierzchni 0,0618 ha oraz części posadowionego na tym gruncie budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli

lokali. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

nr KR1P/00408362/0.

Informacje o Nieruchomości:

1. Nieruchomość lokalowa - stanowiąca lokal niemieszkalny, mieszczący się w przyziemiu kamienicy. Kamienica w zabudowie zwartej,

o konstrukcji tradycyjnej murowanej, sześciokondygnacyjna,  wybudowana ca 1921 roku, zmodernizowana w latach 2007-2008,

położona na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.

2. Lokal o powierzchni użytkowej 105,21 m2, składa się z dwóch sal konsumpcyjnych, dwóch  komunikacji, baru, magazynu, kuchni,

zmywalni, WC personelu, obieralni, zaplecza, WC klientów. Lokal wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną,

CO-podłogowe, klimatyzację, wentylację mechaniczną. Klimatyzacja oraz wentylacja mechaniczna wyłączona z użytkowania. Lokal

wykorzystywany był do tej pory do funkcji gastronomiczno-barowej. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji znajdują się poza lokalem na

elewacji budynku i  nie są uregulowane formalno-prawnie. Lokal posada dwa wejścia. Wejście główne do lokalu odbywa się

bezpośrednio z ciągu pieszego ulicy Biskupiej, natomiast  drugie wejście/wyjście prowadzi do sieni kamienicy sąsiedniej przy ul.

Biskupiej 2, które nie jest uregulowane formalno-prawnie. Służebność nie jest uregulowana, ujawniona w księdze wieczystej oraz

Bank nie posada pełnej dokumentacji.

3. Lokal znajduje się w budynku będącym w obrębie układu urbanistycznego „KLEPARZ”, wpisanego do rejestru zabytków pod

numerem A-648. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Krakowa, która prowadzona jest przez Miejskiego

Konserwatora Zabytków pod nazwą kamienica tzw. „Dom nad Rudawą”.

4. Dla nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza

w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00003474/9.

5. Dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, usługowa, zabudowa starszych kamienic, zabytkowa. Pełna

infrastruktura miejska. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

6. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 710 000 zł  (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca

będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie

o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu

z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji

podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby

zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy

sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od

sprzedaży podatku od towarów i usług.
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Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu

opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Kraków ul. Biskupia

4” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

2. b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Kraków ul. Biskupia 4” i dostępny

jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Ireneusz Kosmalski

E-mail: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 395



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Kraków Osiedle Centrum E 13

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja małopolskie

Powierzchnia 6241,92

Cena 11 700 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY OSIEDLU CENTRUM E 13

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy Osiedlu Centrum

E 13, stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/23 i 23/25 (obręb NH48) o łącznej powierzchni 0,6277 ha wraz z prawem odrębnej

własności budynku o powierzchni użytkowej 6241,92 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem

126103_9.0048.20/23.1_BUD, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe (105), wraz z przysługującym

Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00227004/0.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa zabudowana zwana będzie „Nieruchomością”.

Przewidywana cena wywoławcza: 11 700 000 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) netto. Podana cena ma

charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia

postępowania przetargowego i następnie sprzedaży Nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO

Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Kraków Osiedle Centrum E 13” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż

pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Agata Wojtuszek

E-mail: agata.wojtuszek@pkobp.pl

Telefon: 723 725 134



7. Województwo

mazowieckie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Warszawa, ul. Sułkowicka 2/4

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja mazowieckie

Powierzchnia 3494,67

Cena 10 200 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO Leasing S.A., Al. Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź zamierza zbyć prawo własności lokali użytkowych zlokalizowanych w

Warszawie przy ul. Sułkowickiej 2/4.

Samodzielny lokal użytkowy/usługowy zlokalizowany przy ul. Sułkowickiej 2/4 

w województwie mazowieckim tj. w Warszawie (Warszawa Mokotów) u zbiegu ulic Sułkowickiej 

i Belwederskiej. 

 

Lokal usługowy U1 nr 98 znajduje się w budynku apartamentowym z 10 kondygnacjami nadziemnymi oraz 

5 kondygnacyjnym podziemnymi. Budynek wybudowany został w 05.2009r. 

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, grzewczą, komputerową. 

 

Lokalizacja: 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Sułkowickiej w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Belwederskiej, 

w obrębie urbanistycznym „Sielce” na terenie tzw. Dolnego Mokotowa 

(północno-wschodnia część dzielnicy, blisko dzielnicy Śródmieście). Obiekt jest praktycznie pierwszym budynkiem od ulicy 

Belwederskiej ze skośną ekspozycją na arterie komunikacyjną. 

 

Nieruchomość charakteryzuje się bardzo atrakcyjną lokalizacją z uwagi na bliskość do centrum Warszawy (3 km), komunikacją ulicą 

Belwederską, Al. Ujazdowskimi do Al. Jerozolimskich, dobre połączenie komunikacją miejską (przystanki 11 linii autobusowych: 116, 

119, 131, 166, 167, 168, 180, 501, 503, 519, 522). Sąsiedztwo nieruchomości stanowi Park Łazienkowski (ok. 100 m -150 m), pałac 

Belwederski (ok. 700 m), park Morskie Oko (ok. 350 m), liczne budynku apartamentowe, instytucje państwowe, budynki ambasad oraz 

inne obiekty użyteczności publicznej. 

 

Dojazd do nieruchomości jest bezpośrednio od ulicy Sułkowickiej. Ulica jest jednokierunkowa 

z wjazdem od ul. Gagarina. Okolica charakteryzuje się również skupiskami obiektów willowych, bloków mieszkalnych oraz rozległymi 

terenami zielonymi. 

 

Opis: 

 

Budynek apartamentowy „Belvedere Residence”, w którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość lokalowa został oddany do 

użytkowania w 05.2009r. Położony jest na działce ew. nr. 126 w obrębie 1-03-04 o pow. 1991 m2. Nr Księgi Wieczystej budynku: 

WA2M/00097752/3. 

 

Odrębna własność lokalowa została ustanowiona w marcu 2010r. Nr Księgi Wieczystej lokalu użytkowego: WA2M/00483568/9, udział 

w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku 

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 3598621/1458668. 

 

Lokal zlokalizowany jest w budynku na parterze, antresoli parteru, pierwszym piętrze budynku, 

2 kondygnacjach podziemnych natomiast na kondygnacjach mieszkalnych znajduje się 65 apartamentów 

o pow. od 50 m2 do 130 m2. 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu: 3494,67 m2 : 

 

• Parter budynku – hol z pomieszczeniami, sala restauracyjna, pomieszczenia biurowe o pow. użyt. 826,43 m2; 

• Antresola parteru – sala restauracyjna, pomieszczenia biurowe, magazynowe, sanitarne o pow. użyt. 532,85 m2; 

• Piętro – korytarze wraz z pokojami, klatki schodowe, pomieszczenia sanitarne i techniczne o pow. 974,89 m2; 

• I kondygnacja podziemna – duża sala, mała sala, zaplecze socjalne i gastronomiczne 1089,50m2; 

• II kondygnacja podziemna – klatka schodowa, dwa korytarze, dwa pomieszczenia magazynowe - 71,00 m2; 

 

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 103,95 m2: 

 

• IV kondygnacja podziemna – 81,29 m2 

• V kondygnacja podziemna – 22,66 m2; 

 

Razem pow. użyt. 3598,62 m2 

 

Lokal wynajmowany jest w 62,16% przez 8 Najemców (pow. wynajmowana wynosi 2236,93 m2 – stan na 31.12.2017r.). Lokal jest w 

dobrym stanie technicznym, wnętrza lokalu wykończone są w bardzo wysokim standardzie.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

 

v Posadzki: 

Posadzki w holu głównym, schody główne, posadzki parteru, schody przy windzie panoramicznej pokryte kamieniem naturalnym. 

W części holu głównego wykładzina dywanowa. 

W restauracji, na pierwszym piętrze, częściowo na antresoli podłogi z drewna egzotycznego. 

W klatkach schodowych bocznych i schodach płytki ceramiczne gresowe. 

 

Na kondygnacji -1 podłogi z kamienia naturalnego, parkiet drewniany, wykładziny dywanowe. 

W łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych oraz kuchni posadzki ceramiczne, terakotowe, kamienne. 

 

v Sufity: 

Sufity zabudowane płytami gipsowo kartonowymi z wmontowanym oświetleniem. 

 

v Drzwi: 

Drzwi wewnętrzne drewniane fornirowane, ościeżnice drewniane. 

v Ściany: 

Hol główny- na ścianach stiuki, część ścian malowana. 

Restauracja- tapety tekstylne, ściany malowane. 

 

v Łazienki: 

Ściany i podłogi wykończone kamieniem naturalnym, gresami, wysokiej klasy sanitariaty, zbiorniki WC podwieszane. 

 

v Parapety i okna: 

Okna drewniane fornirowane, parapety z kamienia naturalnego. 

 

v Instalacje wewnętrzne w lokalu: 

wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, grzewcza, komputerowa. 

 

Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. 

Warszawy lokal użytkowy położony jest na terenie strefy miejskiej. 

Ze względu na korzystane położenie budynku oraz położenie lokalu w budynku lokal może spełniać różnorodne funkcje: biurowe,

handlowo-usługowe, składowe oraz wystawowe.

Podana w ogłoszeniu cena nieruchomości jest kwotą  netto.

Ogłoszenie – prezentowana w Serwisie Aukcyjnym informacja nie będąca ofertą w rozumieniu art. art. 661 Kodeksu cywilnego,

zawierająca dane określonej ruchomości, nieruchomości lub usługi.

W przypadku Ogłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości składania jakichkolwiek ofert na przedmioty lub usługi wskazane w Ogłoszeniu

jak również ich nabycia za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego.

 W przypadku zainteresowania nieruchomością lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Iwona Woszczyk – Starszy Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

tel. komórkowy – 723 693 326,

e-mail: iwona.woszczyk@pkoleasing.pl

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Iwona Woszczyk

E-mail: iwona.woszczyk@pkoleasing.pl

Telefon: +48 723 693 326



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Lipków gm. Stare Babice

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja mazowieckie

Powierzchnia 1602

Cena 882 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPKÓW GM. STARE BABICE.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipków, gm. Stare

Babice, woj. mazowieckie (dalej „Nieruchomość”), stanowiącej działkę ewidencyjną nr 586 (obręb 0017), o powierzchni 0,1602 ha, dla

której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00077863/4.

Informacje o Nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa – niezabudowana, nieogrodzona.

2. Zgodnie z wypisem z MPZP znak RPP.6727.1.180.2022 z dnia 12.05.2022 r., grunty położone we wsi Lipków gm. Stare Babice

wchodzące w skład działki oznaczonej nr ew. 586 przeznaczone zostały na cele:

• MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

      Działka położona jest także:

      - w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,

      - poza Obszarem Natura 2000,

      - w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

      - częściowo w obszarze zmeliorowanym-zdrenowanym.

1. Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej, ponieważ Bank nie jest współwłaścicielem, tj. nie posiada

udziałów w wewnętrznej, osiedlowej drodze dojazdowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 534 i 592 oraz w działce ewidencyjnej nr

587 (urządzonej jako „rondo”, do której z jednej strony bezpośrednio przylega przedmiotowa Nieruchomość) i nie została na tych

działkach ustanowiona służebność przechodu i przejazdu.                                                                                                       Dla

działek ewidencyjnych nr 587 i 592 Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW

nr WA1P/00078673/2. Działka ewidencyjna nr 534 stanowi własność Gminy Stare Babice.

1. Na terenie Nieruchomości znajduję się fragment powalonego betonowego słupa, koszty ewentualnej utylizacji/usunięcia obciążą

przyszłego nabywcę.

2. Bardzo dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa jednorodzinna (zamknięte osiedle domów jednorodzinnych).  W rejonie

ulicy Jana Skrzetuskiego dostęp do infrastruktury: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Podane dane mają charakter wyłącznie

informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

1. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 882 000 zł  (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej 23% jako teren budowlany w rozumieniu art.

2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z

wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

podatkowa (dalej „OP”) w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji. Stroną

postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank.
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tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)
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Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe

stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości,

Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do

stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od

sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Lipków gm. Stare

Babice” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

2. b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub   ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał 

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: 

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony 

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)
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Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Lipków gm. Stare Babice” i dostępny

jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Ireneusz Kosmalski

E-mail: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 395
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Warszawa ul. Harfowa 1A m. 48

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale mieszkalne

Lokalizacja mazowieckie

Powierzchnia 70,90 m2

Cena 1 222 000,00 zł
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Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO NR 48 POŁOŻONEGO W WARSZAWIE PRZY UL.

HARFOWEJ 1A (WRAZ Z UDZIAŁEM W GARAŻU)

Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności lokalu mieszkalnego nr 48 (dalej „Mieszkanie”) położonego w Warszawie, w dzielnicy Ochota przy ul. Harfowej 1A,

o łącznej powierzchni użytkowej 70,90 m2 (w tym pomieszczenie przynależne (komórka lokatorska) o powierzchni 2,2 m²) wraz z

udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość gruntowa oraz części budynku i urządzenia, które nie służą

wyłącznie do użytku właścicieli lokali (dalej „Nieruchomość Wspólna”) oraz

udział 1/25 cz. we współwłasności lokalu niemieszkalnego (dalej „Garaż), położonego j.w., w ramach którego do wyłącznego

korzystania przysługuje miejsce postojowe nr 3.

Dla powyżej opisanych nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgi wieczyste o numerach:

Mieszkanie – KW nr WA1M/00426944/5;

Nieruchomość Wspólna – KW nr WA1M/00153472/0;

Garaż – KW nr WA1M/00426946/9.

Prawo własności Mieszalnia oraz udział w Garażu, wraz ze związanymi z nimi udziałami w Nieruchomości Wspólnej, Bank nabył w dniu

28.09.2022 r. Na dzień publikacji ogłoszenia zmiany w tym zakresie nie zostały ujawnione w księgach wieczystych.

Informacje o nieruchomości:

Budynek przy ul. Harfowej 1A w Warszawie wybudowany został w 2003 r. Budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych oraz jedną

kondygnację podziemną. W budynku znajdują się dwie windy oraz domofon.

Mieszkanie usytuowane jest na 5 kondygnacji naziemnej budynku i składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, gabinetu,

łazienki, wc oraz przedpokoju. Do Mieszkania przynależy pomieszczenie pomocnicze (komórka lokatorska) nr 1, usytuowane na

kondygnacji podziemnej. Ponadto przylega do niego balkon (o powierzchni 4,8 m²).

Mieszkanie wyposażone jest w następujące instalacje: wodo-kanalizacyjną, CO, elektryczną, teleinformatyczną oraz instalację

alarmową. Istnieje możliwość przyłączenia do instalacji gazowej.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane (sprzęt AGD w zabudowie), wykończone ze stanu deweloperskiego

i użytkowane od 2012 r. Sufity w Mieszkaniu (poza gabinetem) są obniżone i wygłuszone.

Garaż usytuowany jest na kondygnacji podziemnej budynku.

Okolica:

Nieruchomość położona jest w obrębie dzielnicy Ochota, w części Szczęśliwice. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa

mieszkaniowa wielorodzinna. W pobliżu zlokalizowane są punkty handlowo-usługowe, placówki oświatowe i tereny zielone – m.in. Park

Szczęśliwiecki (w odległości 7 minut pieszo).

Komunikacja:

Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do komunikacji publicznej. W najbliższej odległości zlokalizowany jest m.in.: przystanek

autobusowy (2 minuty pieszo), przystanek tramwajowy (4 minuty pieszo) oraz SKM Rakowiec (7 minut pieszo). Dojazd samochodem

do centrum (Pałac Kultury i Nauki) zajmuje ok. 15 minut.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 222 000 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 09.06.2023 r.
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Dodatkowe informacje:

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu praw do nieruchomości.

Opodatkowanie transakcji:

W ocenie Banku, sprzedaż praw do nieruchomości (zarówno Mieszkania, jak i udziału w Garażu) (dalej „sprzedaż Nieruchomości”)

będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (dalej „UVAT”). Zwolnienie

z opodatkowania, o którym mowa powyżej to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz

wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust.

10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym

mowa w art. 43 ust.

10 i 11 UVAT.

W przypadku wyboru opcji opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT:

sprzedaż Mieszkania będzie opodatkowana stawką 8%,

sprzedaż udziału w Garażu będzie opodatkowana stawką 23%.

W związku z powyższym, przyjmuje się, na Mieszkanie przypadać będzie 97,1% łącznej ceny sprzedaży Nieruchomości, zaś na udział w

Garażu 2,9%.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa

Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),

skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania

tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (Mieszkania i udziału

w Garażu) będzie ciążył na nabywcy.

W przypadku, gdy oferent będzie posiadał status czynnego podatnika podatku VAT, Bank preferuje wybór opcji opodatkowania

sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT.

W przypadku, gdy sprzedaż będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT (tj. w

przypadku, gdy oferent nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT albo nie wyrazi woli rezygnacji z tego zwolnienia), oferent będzie

zobowiązany wystąpić z Bankiem, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

(dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o

wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. W takim

przypadku oferent zobowiązany jest w dobrej wierze współpracować z Bankiem celem złożenia powyższego wniosku wspólnego do

Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w tym w szczególności przesłać drogą elektroniczną (wiadomość

e-mail) akceptację bądź propozycję ewentualnych zmian w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7

dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po

uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty

elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy

sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodniony z Bankiem wniosek podpisany przez oferenta. Stroną postępowania, o której

mowa w art. 14r § 2 OP będzie Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji indywidualnej w celu

potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości

tj. potwierdzenia zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa

do rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o

podatku od czynności cywilnoprawnych.

Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego

wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje tym, że Bank wystąpi

z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków podatkowych wynikających z ustawy o podatku VAT (z

zastrzeżeniem poniższego).

Niezależnie od powyższego, Bank dopuszcza możliwość wystąpienia z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, do 

Dyrektora KIS, z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej również w przypadku, gdy oferent zdecyduje się na wybór 

opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT – o ile oferent wyrazi taki zamiar w oświadczeniu złożonym zgodnie ze



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia. W takiej sytuacji powyższe ustalenia stosuje się odpowiednio, z tą różnicą, że brak

uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego

wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że Bank i oferent rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora

KIS.

W przypadkach, o których mowa powyżej, umowa sprzedaży praw do nieruchomości zostanie poprzedzona przedwstępną umową

sprzedaży. Umowa sprzedaży zawarta zostanie po otrzymaniu przez Bank ww. interpretacji lub postanowienia o odmowie wydania

interpretacji.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe

stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości,

Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Mieszkania i Garażu (udział) przepisów prawa

oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego

od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub

justyna.lopaciuk@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną składającą ofertę w związku z prowadzoną przez siebie

działalnością gospodarczą, adres,

w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie sprzedaży nieruchomości i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem,

numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu

oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie

sprzedaży nieruchomości i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem;

numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli złożenie oferty

następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz,

w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL;

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji

o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez

Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub wydruk z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępny na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów, w brzmieniu określonym

w Załączniku nr 2 (dostępny na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

oferowaną cenę netto (łączną) za Mieszkanie i udział w Garażu;

datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu

oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w

imieniu oferenta.

W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie wynika

z dokumentów, o których mowa w pkt 4, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do

działania w imieniu oferenta

i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku

małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową,

w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na

udział małżonka w postępowaniu sprzedażowym dotyczącym przedmiotowej nieruchomości, z zamiarem jej nabycia, ze środków

pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postępowaniu.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania

sprzedażowego, tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości i umowy sprzedaży praw do nieruchomości nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

a) telefonicznie – u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres:justyna.lopaciuk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON:

016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany

został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.

w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski

S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Warszawa ul. Harfowa 1A m. 48” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż

pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Justyna Łopaciuk

E-mail: justyna.lopaciuk@pkobp.pl

Telefon: 722 030 549



8. Województwo

opolskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 5

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja opolskie

Powierzchnia 1499,66m²

Cena 1 490 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

SPRZEDA

nieruchomości położone w  Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 5:

I. nieruchomość zabudowana składająca się z prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1336/2 o powierzchni

639,00 m2 AM-6, obręb 0044 Kędzierzyn oraz prawa odrębnej własności do budynku o powierzchni użytkowej 1499,66 m2

II. nieruchomość gruntowa, na którą składa się prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 1337/3, 1337/5, 1337/6 AM-6,

obręb 0044, Kędzierzyn o łącznej powierzchni 437,00 m2

dla których Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr OP1K/00039716/5,

OP1K/00044039/3.

Cena oczekiwana: 1 490 000 zł netto (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100 gr)

W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. zastrzega możliwość

przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostaną

poinformowani.

Informacje dodatkowe:

1) Na działce nr 1337/5 ustanowiona jest nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz

sąsiedniej działki nr 1337/7,

2) Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr 2369/97,

3) Dostęp do parkingu znajdującego się na działce 1336/2 odbywa się przez działkę nr 1335/1

nie będącą własnością Banku. W tym zakresie brak regulacji.

4) Dojazd do działki nr 1337/6 i 1337/5 odbywa się przez działkę nr 1337/2 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.

5) Nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MWU-1 co

stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej.

6) Nieruchomość położona w strefie B ochrony konserwatorskiej.

7) Dźwig towarowy ( nr środka trwałego PKO-0380973) znajdujący się w nieruchomości, który zostanie przekazany wraz ze

sprzedawaną nieruchomością jest niesprawny technicznie- został wyłączony z eksploatacji.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2023 r.

Oferty należy składać mailowo na adresy: agata.wojtuszek@pkobp.pl oraz nieruchomosci@pkobp.pl oraz w oryginale na adres: PKO

Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52, II piętro pokój DSN, 00-872 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

1) oferowaną cenę netto,

2) sposób finansowania transakcji,

3) datę i podpis osoby upoważnionej.

Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W

przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2-formularze dostępne pod ogłoszeniem w zakładce załączniki.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze

szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 723-725-134 w godzinach 9.00-15.00.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

mailto:agata.wojtuszek@pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. 

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515

Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku

Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Agata Wojtuszek

E-mail: agata.wojtuszek@pkobp.pl

Telefon: 723 725 134

mailto:iod@pkobp.pl


9. Województwo

podkarpackie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Stalowa Wola ul. Wolności 17- nieruchomość usługowa

na sprzedaż

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja podkarpackie

Powierzchnia 1222,91

Cena 1 930 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

 

 ZAMIERZA ZBYĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STALOWEJ WOLI PRZY ULICY                                                               
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Przedmiotem sprzedaży jest:

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1170/3314 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w

Stalowej Woli przy ul. Wolności 17, stanowiącej zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 848 (obręb 0003) o powierzchni 0,1342

ha, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr TB1S/00015028/0,

oznaczoną w ewidencji gruntów identyfikatorem 181801_1.0003.848 oraz udział wynoszący 1170/3314 w prawie własności  budynku

biurowego posadowionego na tej nieruchomości gruntowej, o powierzchni użytkowej 1222,91 m², stanowiącego odrębną

nieruchomość, oznaczony w ewidencji budynków identyfikatorem 181801_1.0003.848.1_BUD, wraz z udziałem w prawie własności

znajdujących się na ww. nieruchomościach budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

 W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższy udział w nieruchomości gruntowej, udział w Budynku oraz udział w budowlach i

urządzeniach wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie

oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw do  Nieruchomości.

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Nieruchomość znajduje się w Budynku o czterech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczonym, o funkcji biurowej.

2. Zgodnie z „Projektem podziału fizycznego nieruchomości budynkowej na lokale nr 1 i nr 2 wraz

z inwentaryzacją budowlaną, budynek biurowy z częścią mieszkalną położony w m. Stalowa Wola przy ul. Wolności 17/ul.

Popiełuszki 9 woj. podkarpackie” z grudnia 2021 r. powierzchnia użytkowa Budynku wynosi 3 303,58 m². Natomiast powierzchnia

użytkowa lokalu nr 2, którą zajmuje Bank wynosi 1 222,91 m².

3. Kwestię sposobu korzystania z Nieruchomości przez współwłaścicieli uregulowano poprzez podpisanie protokołu zgodnego

podziału nieruchomości, którego integralnym załącznikiem jest „Projekt podziału fizycznego nieruchomości budynkowej na lokale nr

1 i nr 2 wraz z inwentaryzacją budowlaną, budynek biurowy z częścią mieszkalną położony w m. Stalowa Wola przy ul. Wolności

17/ul. Popiełuszki 9 woj. podkarpackie” z grudnia 2021 r. Na podstawie powyższych dokumentów każdemu ze współwłaścicieli

przypisano do wyłącznego użytku fizycznie wydzieloną część wspólnej nieruchomości. Określone w projekcie podziału udziały

wynoszą odpowiednio: PKO BP S.A.- 122291/328850 a Pekao S.A.- 206559/328850. Powyższe udziały nie są odzwierciedlone w

KW.

4. Schody wejściowe do części użytkowanej przez współwłaściciela Budynku, tj. Banku Pekao S.A. znajdują się poza działką o numerze

ewidencyjnym 848 (obręb 0003) i usytułowane są na działce nr 835/25 stanowiącej własność Gminy.

5. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli w dniu 06 czerwca 2022 r. (znak sprawy: 

PP.6724.111.2022.MS), na obszarze na którym położona jest Nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar na którym znajduje się Nieruchomość oznaczonym jest na rysunku planu symbolem 2U(p)/U(c) – teren 

zabudowy usługowej – usług publicznych i komercyjnych. Rada Miejska w Stalowej Woli nie podjęła uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o 

rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.). Rada Miejska w Stalowej Woli nie podjęła również uchwały na podstawie art.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Uchwałą Nr LXXVIII/1026/18 z

dnia 21 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Stalowej Woli przyjęła zaktualizowany „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa

Wola na lata 2016-2023” opracowany na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 52 ust. 1 ww. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Lokalny Program Rewitalizacji nie wyznacza obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji,

a tym samym nie daje podstaw gminie do skorzystania z prawa pierwokupu, którą to możliwość przewiduje art. 109 ustawy o

gospodarce nieruchomościami.

6. Na podstawie Decyzji z dnia 24 listopada 1993 r. wydanej przez Kierownika Urzędu Rejonowego Stalowa Wola (znak pisma:

G.III-7224/13/93) orzeczone zostało na rzecz Banku użytkowanie wieczyste dla przedmiotowej Nieruchomości na okres 99 lat tj. do

roku 2092.

7. W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości do daty jej wydania, Bank zobowiązuje się do utrzymywania

w tym okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie

uważa się usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Przez pogorszenie stanu

technicznego Nieruchomości nie uważa się również zużycia będącego następstwem jej prawidłowego używania.

8. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z tzw. „najmem zwrotnym” powierzchni pod bankomat, której przedmiotem będzie część Budynku o

powierzchni użytkowej wynoszącej 3,85 m². Szczegóły warunków najmu zawarte są w projekcie umowy najmu powierzchni

użytkowej pod bankomat.

9. Obecnie trwa proces uzgadniania z współwłaścicielem nieruchomości Bankiem Pekao S.A. kwestii uzyskania zaświadczenia o

samodzielności lokali. Realizacja tego etapu uzależniona jest od zgody współwłaściciela i nie będzie miała wpływu na toczące się

postępowanie przetargowe.

10. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu

Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom dokumentacji z uwzględnieniem normalnego zużycia.

11. Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty,

przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego

zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów

z obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym

zakresie, przed złożeniem oferty.

 

 

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 930 000, 00  zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści  tysięcy złotych) netto.

 Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej

niż po zapłacie całej ceny.

 W okresie od daty zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości do daty jej wydania, Bank będzie ponosił wszelkie koszty i ciężary

związane z jej utrzymaniem, w tym także ciężary publiczno-prawne oraz czerpał korzyści. Bank zobowiązuje się do utrzymywania w tym

okresie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że za pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się

usunięcia z niej ruchomości i urządzeń związanych z prowadzoną dotychczas działalnością. Nieruchomość zostanie wydana w stanie

wynikającym z wieku Nieruchomości i znajdujących się w niej instalacji, opisu Nieruchomości oraz udostępnionej oferentom

dokumentacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Przez pogorszenie stanu technicznego Nieruchomości nie uważa się zużycia

będącego następstwem jej prawidłowego używania.

 Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem oferty,

przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego zobrazowania

oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniona oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z obowiązku

dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym zakresie, przed

złożeniem oferty.

 Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Termin zbierania ofert kończy się dnia 20 listopada 2022 r.

 Zapraszamy do składania ofert.
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 Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub na adres

daniel.chec@pkobp.pl

 Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną przystępującą do Ogłoszenia w związku z prowadzoną przez

siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji w sprawie Ogłoszenia i do doręczeń, w tym do

kontaktów z Bankiem, numer telefonu lub numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub

działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do

korespondencji w sprawie Przetargu i do doręczeń, w tym do kontaktów z Bankiem.

2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli przystąpienie do

Ogłoszenia następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer

PESEL.

3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla

przedsiębiorców.

4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego

Rejestru Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru

Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu

teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.

8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie

wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie

poświadczonym do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W

przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących

działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o

wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do postepowania sprzedażowego z zamiarem nabycia nieruchomości, ze środków

pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w postepowaniu sprzedażowym.

9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

 Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości przez oferenta którego oferta dotycząca tej Nieruchomości była już przyjęta przez

właściwe organy Banku i który do podpisania umowy sprzedaży nie przystąpił, może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez

Bank.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Stalowa Wola ul. Wolności 17” i

dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
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 ZAŁĄCZNIKI:

 Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Daniel Chęć

E-mail: daniel.chec@pkobp.pl

Telefon: 724 132 479



10. Województwo

podlaskie
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Łomża, ul. Niemcewicza 4 lokal 2

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja podlaskie

Powierzchnia 1 681,48 m2

Cena 1 770 000,00 zł
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Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI - LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W ŁOMŻY PRZY ULICY

NIEMCEWICZA 4

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4, wraz z

pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu, o powierzchni użytkowej 1681,48 m2 (w tym pomieszczenia przynależne 594,11 m2),

wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 168148/211782 części w nieruchomości wspólnej (zwanej dalej

„nieruchomością wspólną), którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną

nr 12276/17 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,3103 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku

właścicieli lokali.

Lokal nie stanowi odrębnej nieruchomości. Dla nieruchomości gruntowej oraz budynku położonego

w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4 (dalej „Budynek”), w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy

w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00055759/5.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 2 nastąpi w umowie sprzedaży Nieruchomości (akt notarialny).

W dalszej części ogłoszenia powyższy lokal, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będzie zwany „Nieruchomością” lub „Lokalem”, a

„sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż prawa własności Lokalu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Informacje o Nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 29 listopada 2022 r. (nr sprawy WAR.6727.301.2022.JAS), wydanym przez Prezydenta Miasta

Łomża, na terenie na którym położona jest Nieruchomość, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i

miasto Łomża nie posiada gminnego programu rewitalizacji sporządzonego na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9

października 2015 r.

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Z zaświadczenia z dnia 12 stycznia 2022 r. (nr BUD.6740.5.1.2022), wydanego przez Prezydenta Miasta Łomża wynika, że Lokal

spełnia wymogi samodzielnego lokalu zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja budowlana wraz z określeniem powierzchni wyodrębnionych lokali” sporządzonym 8

grudnia 2021 r., powierzchnia użytkowa Lokalu (wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu) wynosi 1681,48 m2, w tym

pomieszczenia przynależne 594,11 m2, zaś powierzchnia netto Lokalu wynosi 1694,93 m2.

16.02.2012 r. Bank zawarł z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Łomży umowę nr CRK/WRZ/23/12/30/BAM04-WIR-B/2012

dotyczącą udostępnienia na rzecz Banku części nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 12276/3 oraz 12276/4, celem

umożliwienia Bankowi korzystania ze śmietnika oraz dojścia i dojazdu do nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Niemcewicza 4,

stanowiącej działkę ewid. nr 12276/17. Bank planuje wystąpić do SM z wnioskiem o aneksowanie umowy w zakresie dodania

nabywcy Lokalu jako strony umowy oraz rozdzielenia obciążenia wynikającego z umowy, według udziałów w nieruchomości

wspólnej..

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 12276/17 obciążona jest umową

nr XV/4/2P/2011, 92/AM04-WIR-B/2011 z dnia 16.03.2011 r., zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży

Sp. z o.o., dotyczącą udostępnienia części tej nieruchomości do korzystania przez MPEC (lub innego wskazanego przez MPEC

wykonawcę).

Przez następujące pomieszczenia Lokalu przechodzą instalacje doprowadzone do sąsiedniego lokalu nr 1:

-1.14, -1.15, -1.09, -1.08, -1.05 – instalacja c.o.,

-1.14, -1.15 – instalacja wodna i odprowadzenia ścieków,

-1.03, -1.01, -1.04,-1.06 – instalacja teleinformatyczna,

0.31– instalacja energii elektrycznej.

Nabywca Lokalu jest zobowiązany do złożenia w akcie notarialnym przedwstępnej umowy sprzedaży

i umowy sprzedaży oświadczenia, że akceptuje obecny przebieg ww. instalacji i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz

do ustanowienia, w akcie notarialnym umowy sprzedaży Lokalu, na Nieruchomości, służebności gruntowej o treści:



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

„Nabywca lokalu nr 2 ustanawia na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu nr 1, położonego w Łomży przy ul. Niemcewicza 4,

nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową (służebność mediów) polegającą na prawie eksploatacji i korzystania z

infrastruktury technicznej oraz urządzeń (instalacja c.o., wodna i odprowadzania ścieków, teleinformatyczna, energii elektrycznej)

zgodnie z ich przeznaczeniem, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, cieczy, energii elektrycznej oraz łączności

teleinformatycznej do lokalu nr 1, a także polegającą na prawie dostępu i wstępu

z niezbędnym sprzętem do pomieszczeń, przez które przebiega ta infrastruktura techniczna i urządzenia (w zakresie instalacji c.o.

pomieszczenia -1.14, -1.15, -1.09, -1.08, -1.05, w zakresie instalacji wodnej

i odprowadzenia ścieków pomieszczenia -1.14, -1.15, w zakresie instalacji teleinformatycznej pomieszczenia -1.03, -1.01, -1.04,

-1.06, w zakresie instalacji energii elektrycznej pomieszczenie 0.31; oznaczenia zgodne z inwentaryzacją budowlaną sporządzoną

dnia 08.12.2021 r. przez Z. Wieczorka (Emmerson Evaluation)) przez właściciela lokalu nr 1 lub podmioty przez niego upoważnione,

w celu ich eksploatacji, usunięcia awarii, napraw, wymiany, remontów, przebudowy (w miejscu obecnego usytuowania),

konserwacji i modernizacji tej infrastruktury technicznej i urządzeń, dokonywania ich kontroli i przeglądów, a także ewentualnej

likwidacji i demontażu oraz na powstrzymywaniu się przez właściciela lokalu nr 2 od działań utrudniających prowadzenie

eksploatacji tej infrastruktury technicznej i urządzeń.”.

Przez pomieszczenie węzła cieplnego, oznaczone numerem -1.31, oraz przez pomieszczenie oznaczone numerem -1.28, stanowiące

jedno z pomieszczeń przynależnych do Lokalu nr 2, przebiega instalacja sieci cieplnej MPEC doprowadzająca ciepło do sąsiedniego

budynku. Węzeł cieplny stanowi obecnie własność Banku, a po sprzedaży Lokalu, będzie wchodził w skład nieruchomości wspólnej.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 12 dni roboczych od daty sprzedaży Nieruchomości, jednak nie wcześniej

niż po zapłacie całej ceny.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 770 000 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną składającą ofertę w związku z prowadzoną działalnością

gospodarczą, adres, w tym adres e-mail do korespondencji (w tym kontaktów z Bankiem), numer telefonu lub numery telefonów,

dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL, numer telefonu

lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji, w tym do kontaktów z Bankiem;

2. numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli złożenie oferty następuje

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym

z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem www.nieruchomosci.pkobp.pl,

pod nazwą „Łomża ul. Niemcewicza 4 lokal 2” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, m.in. o braku konfliktu interesów, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie

internetowe jw. );.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w

dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć skan

pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym do działania w imieniu oferenta

i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim,

posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagany jest skan pisemnego

oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na złożenie przez małżonka oferty nabycia Nieruchomości, ze środków

pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Informacje na temat opodatkowania transakcji:



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

W ocenie Banku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania

podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(dalej „UVAT”). Jest to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania

sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli

nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie,

o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

1. zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa

Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),

2. skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania

tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na

nabywcy.

Bank dopuszcza możliwość wystąpienia razem z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta przez Bank, wuzgodnionym terminie, do

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym,

o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w

celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania

interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia

zwolnienia

z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww.

zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od czynności

cywilnoprawnych. Oświadczenie dot. zamiaru wystąpienia

z Bankiem z wnioskiem wspólnym do Dyrektora KIS jest jednym z oświadczeń zawartych we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do

ogłoszenia.

W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu

opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, lub w przypadku uznania przez organy podatkowe za prawidłowe stanowiska w zakresie

opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż przyjęte przez Bank i nabywcę, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do

obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W takim

przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku

PCC.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: justyna.lopaciuk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży/ umowy sprzedaży praw do

Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.

w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski

S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Łomża ul. Niemcewicza 4 lokal 2” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż

pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Justyna Łopaciuk

E-mail: justyna.lopaciuk@pkobp.pl

Telefon: 722 030 549



11. Województwo

pomorskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Słupsk, ul. Wazów 5

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja pomorskie

Powierzchnia 4505,40, m²

Cena 2 900 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

W dniu 26 kwietnia 2023 r. wydłużeniu uległ termin zbierania ofert do 31 maja 2023 r.

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. WAZÓW 5

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku przy ul. Wazów 5,

stanowiącej działki ewidencyjne nr 429/2 i 430/2 (obręb 226301_1.0009, 9), o łącznej powierzchni 0,5295 ha, wraz z prawem

własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj wskazany wg Klasyfikacji Środków Trwałych),

oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 226301_1.0009.4_BUD, zwanego dalej „Budynkiem”, oraz

przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych. W

dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład

przedmiotu sprzedaży zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych

powyżej praw do Nieruchomości. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą nr SL1S/00035071/1.

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY przedstawiony został w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

OCZEKIWANA CENA SPRZEDAŻY

1. Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 2 900 000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćsettysięcy złotych) netto.

2. W ocenie Banku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania

podatkiem od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (dalej „UVAT”).

3. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w ppkt 2 to tzw. „zwolnienie fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą

zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki

wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą

zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

4. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

a) zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa

Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),

b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej

opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na

nabywcy.

5. Jeżeli w oświadczeniu, złożonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferent wyrazi zamiar wystąpienia z 

Bankiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego 

sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, oferent zobowiązuje się w dobrej wierze współpracować z Bankiem celem 

złożenia powyższego wniosku wspólnego do Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w tym w 

szczególności do przesłania drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), akceptacji lub propozycji ewentualnych zmian w projekcie 

wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a także – w 

przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną 

(wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia 

Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, 

uzgodnionego z Bankiem wniosku podpisanego przez oferenta. Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub 

niedostarczenie do Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że 

Bank i oferent rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora KIS. Jeżeli wniosek wspólny do Dyrektora KIS zostanie 

złożony, stroną postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania 

interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia 

zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji
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z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od

czynności cywilnoprawnych.

6. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu

opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, lub w przypadku uznania przez organy podatkowe za prawidłowe stanowiska w zakresie

opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż przyjęte przez Bank i nabywcę, Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się

do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do stanowiska wskazanego przez organy podatkowe.

W takim przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT

lub podatku PCC.

TERMIN ZBIERANIA OFERT KOCZY SIĘ 31 MAJA 2023 R., O GODZ. 12:00.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Słupsk ul.

Wazów 5” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na stronie

internetowej jw.);

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w

dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony

notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących

Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym

prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody małżonka na

zakup Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i brakiem zastrzeżeń do ich treści;

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów;

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 4 – opis przedmiotu sprzedaży

Załączniki nr 5 – 22 (udostępnienie po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności): 

Załącznik nr 5 – kopia inwentaryzacji do celów podatkowych budynku biurowego Słupsk ul. Wazów 5 z dnia 16 grudnia 2015 r.; 

Załącznik nr 6 – kopia wypisu z rejestru budynków z dnia 11 stycznia 2023 r.; 

Załącznik nr 7 – kopia zaświadczenia w zakresie MPZP z dnia 10 stycznia 2023 r.; 

Załącznik nr 8 - kopia pisma z dnia 9 września 2022 r. zawierająca wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 

Załącznik nr 9 – kopia zaświadczenia z dnia 10 stycznia 2023 r. dot. rewitalizacji; 

Załącznik nr 10 – kopia decyzji nr PZ.5580.12.5.2016.ML z dnia 05 lipca 2016 r.;
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Załącznik nr 11 – kopia decyzji nr PZ.5580.12.6.2016.ML z dnia 05 lipca 2016 r.; 

Załącznik nr 12 – kopia wypisu z rejestru gruntów z dnia 11 stycznia 2023 r.; 

Załącznik nr 13 – kopia wyrysu z mapy ewidencyjnej z dnia 11 stycznia 2023 r.; 

Załącznik nr 14 – kopia mapy zasadniczej z dnia 11 stycznia2023 r.; 

Załącznik nr 15 – zaświadczenie w zakresie dostępu do drogi publicznej z dnia 11 kwietnia 2022 r.; 

Załącznik nr 16 – wykaz instalacji; 

Załącznik nr 17 - wykaz części składowych; 

Załącznik nr 18A - Przegląd 5 letni budowlany 2021-08-11 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18B – Przegląd 5 letni elektryczny 2020-06-01 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18C – Przegląd kominiarski roczny 2022-07-15 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18D – Przegląd klimatyzacji 2022-05-26 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18E – Przegląd klimatyzacji 2021-11-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18F – Protokoły i decyzje UDT hydrofornia 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18F’ – Protokoły i decyzje UDT hydrofornia 2023 76-206 Słupsk ul. Wazów 5 

Załącznik nr 18G – Protokoły UDT dźwigi 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18H – Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18I – Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18J' – Przegląd hydrantów 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18J'’ – Przegląd hydrantów 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18J'’’ – Przegląd hydrantów 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18K – Przegląd gaśnic 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18L – Przegląd instalacji c.o. 2021-10-28 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18L’ – Przegląd instalacji c.o. 2022-10-28 76-206 Słupsk ul. Wazów 5 

Załącznik nr 18Ł – Przegląd węzła cieplnego centralnego ogrzewania 2022-06-03 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18Ł’ – Przegląd węzła cieplnego centralnego ogrzewania 2022-10-28 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18M – Przegląd hydroforni 2022-05-10 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18N – Przegląd hydroforni 2023-02-23 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18O – Przegląd drzwi automatycznych do oddziału 2023-02-23 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18P – Przegląd drzwi automatycznych na patio 2023-02-23 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18R – Przegląd bramy na parking 2023-02-23 76-206 Słupsk ul. Wazów 5 ; 

Załącznik nr 18S – Przegląd bramy wjazdu na teren banku 2023-02-23 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18T – Przegląd bramy do śluzy 2023-02-23 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18U – Przegląd roczny budowlany 2022-07-15 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18W – Przegląd instalacji wodociągowej hydrantowej 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5; 

Załącznik nr 18X – Przegląd oznakowania p.poż. 2022-09-30 76-206 Słupsk ul. Wazów 5 

Załącznik nr 19 - wykaz zaleceń; 

Załącznik nr 20 – wykaz dokumentacji technicznej; 

Załącznik nr 21 – wykaz zrealizowanych przez Bank prac objętych gwarancjami; 

Załącznik nr 22 – wykaz środków trwałych, które zostaną ujęte w protokole przekazania Nieruchomości.

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: Słupsk

ul. Wazów 5, na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki od nr 5 zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, na adres

poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności. Do rozpakowania plików z dokumentami niezbędne jest

posiadanie programu WinRAR.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał 

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: 

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony 

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie 

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Słupsk ul. Wazów 5” i dostępny jest
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Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Włodzimierz Giziński

E-mail: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 478



12. Województwo

śląskie
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Jastrzębie Zdrój, al. Piłsudskiego 31

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja śląskie

Powierzchnia 2, 639,30m²

Cena 3 525 000,00 zł
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Opis nieruchomości

ogłoszenie w sprawie przetargu

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

OGŁASZA PRZETAR G PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 31

Przedmiotem III przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”,

jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 31, stanowiącej

działkę ewidencyjną nr 316/5 (obręb 0012 Jastrzębie Miasto) o powierzchni 0,3375 ha wraz z prawem odrębnej własności

posadowionego na tej nieruchomości budynku („Budynek”) o powierzchni użytkowej 2639,30 m 2 obliczonej z uwzględnieniem normy

PN-ISO 9836:1997, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 246701_1.0012.316/5.1_BUD, rodzaj według

Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe, wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww.

nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych księga nr

GL1J/00015501/0.

Dla Lokalu zlecone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena wywoławcza: 3 525 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

Termin zbierania ofert kończy się 27.06.2023 r.o godzinie 12.00.

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości,

adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i

miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży

nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym

projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki

Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą:

„Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania” .

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji

zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania

ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Jastrzębie-Zdrój al.

Piłsudskiego 31”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym 

etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania 

przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do

http://www.nieruchomosci.pkobp.pl/
mailto:agata.wojtuszek@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl/
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Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego,

zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit. a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON:

016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany

został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w

zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do warunków

przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31”.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Agata Wojtuszek

E-mail: agata.wojtuszek@pkobp.pl

Telefon: 723 725 134



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Mysłowice, ul. Pocztowa 14a

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja śląskie

Powierzchnia 2356,95m²

Cena 4 900 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

SPRZEDA:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14a (woj. śląskie),

stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 1497/36, 1499/36, 1457/32, 1468/32, 1505/36, 1455/32, 1456/32, 1458/32,

1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36 o łącznej powierzchni 6 254 m2 wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości

budynku o powierzchni netto 2 356,95 m2, budowli oraz urządzeń trwale z nią związanych.

Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr KA1L/00039776/5, KA1L/00032017/8, KA1L/00040796/1 prowadzone przez Sąd

Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość.

Informacje dodatkowe:

Dla nieruchomości zawarta jest umowa o udostępnienie działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1497/36 i 1498/36 celem

posadowienia na nich urządzeń telekomunikacyjnych. Bank jest zobowiązany do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z

zawartej umowy na każdoczesnego następcę prawnego w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości. Warunki umowy

udostępniane są zainteresowanym oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Z przedmiotową nieruchomością związany jest spór toczący się między podmiotem zewnętrznym a Bankiem w sprawie zwrotu

kosztów poniesionych na wzmocnienie fundamentów przedmiotowej nieruchomości ze względu na jej położenie w obszarze i terenie

górniczym „Wesoła II”. Informacje dodatkowe w zakresie toczącej się sprawy udostępniane są zainteresowanym oferentom po

podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Zapraszamy do składania ofert! Termin składania ofert: 12 czerwca 2023 r.

Oferty należy składać mailowo na adresy: agata.wojtuszek@pkobp.pl oraz nieruchomosci@pkobp.pl oraz w oryginale na adres: PKO 

Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52 , 00-872 Warszawa 

Oferta powinna zawierać: 

1) oferowaną cenę netto, 

2) sposób finansowania transakcji, 

3) datę i podpis osoby upoważnionej. 

Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W 

przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie. 

Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2- załączniki dostępne są na stronie internetowej Banku: 

https://nieruchomosci.pkobp.pl/oferty/myslowice-ul-pocztowa-14/ w zakładce pliki do pobrania. 

 

W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. zastrzega możliwość 

przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostaną 

poinformowani. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie 

www.nieruchomosci.pkobp.pl 

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze 

szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości. 

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.: 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00. 

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

 

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego. 

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. 

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515

Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku

Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Agata Wojtuszek

E-mail: agata.wojtuszek@pkobp.pl

Telefon: 723 725 134



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Bielsko Biała, ul. 1 Maja 13

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja śląskie

Powierzchnia 797m²

Cena 590 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BIELSKU BIAŁEJ PRZY UL. 1 MAJA 13

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego nr 9  o powierzchni użytkowej  wynoszącej 797 m²,

 Informacje o Nieruchomości:

1. Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium Zagospodarowania Przestrzennego obszar, w którym zlokalizowana jest nieruchomość

położony jest na planie w strefie oznaczonej symbolem „S” – tereny Śródmieścia, w której przewidziano min. zabudowę śródmiejską

o funkcji usługowej, usługowo- mieszkalnej oraz mieszkalnej wielorodzinnej

2. z własnością prawa do lokalu związany jest udział w 0,17711 w prawie własności działek ewidencyjnych nr 8/1 o powierzchni

0,1451 ha i nr 8/2 o powierzchni  0,0659 ha położonych w województwie śląskim, pow. M. Bielsko Biała, obręb ewidencyjny

246101_1.0081, Dolne Przedmieście 81 w m. Bielsko Biała, ul. 1 Maja 13.

3. ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpi w umowie sprzedaży,

4. lokal przeznaczony do generalnego remontu, włącznie ze wszystkimi wewnętrznymi instalacjami,

5. budynek przy ul. 1 Maja 13, ul. Inwalidów i ul. Miarki jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków,

6. nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 590 000 zł  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 

Sprzedaż prawa do stanowiącego odrębną własność lokalu użytkowego o powierzchni 797  m²  będzie podlegać zwolnieniu z

opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT

oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży lub w umowie sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji

opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania

podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%

wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT

nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą

stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy

sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od

sprzedaży podatku od towarów i usług.

 

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu

opodatkowania transakcji.

 

Bank przyjmuje oferty do dnia 12.06.2023 r.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Bielsko Biała, ul. 1 Maja 13 ” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Cieszyn ul. Kolejowa 25

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja śląskie

Powierzchnia 4144,48m²

Cena 2 850 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 107/4, 142/1 (obręb 41) o

łącznej powierzchni 0,1792 ha, wraz z prawem odrębnej własności budynku biurowego (zwanego dalej „Budynkiem”) wg

 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 240301_1.0041.62_BUD,

którego powierzchnia netto zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną z dnia 29.12.2015 roku wynosi 4 144,48 m2. Dla

nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00051037/8;

2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 108/1 (obręb 41), o

powierzchni 0,0009 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

BB1C/00056954/7;

3. prawo własności zabudowanej działki gruntowej o nr ewidencyjnym 126/2 (obręb 41) o powierzchni 0,0216 ha. Dla nieruchomości

Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00077974/6.

 W dalszej części niniejszego Ogłoszenia powyższe nieruchomości zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21.10.2021 r. , na obszarze na którym położona jest

Nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej Cieszyna,

zmienionego uchwałą nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 roku, kompleks usytuowany jest na

obszarze oznaczonym symbolem A1MWU – tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna i zabudowę usługową.

2. Zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja na potrzeby określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości”

sporządzonej 29.15.2015r., powierzchnia Budynku wynosi 4 144,48m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 3 703,45486,61m2). Stan

aktualny, z uwagi na przeprowadzone prace remontowo - adaptacyjne, może odbiegać od stanu przedstawionego w dokumencie.

3. Sprzedaż prawa do Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

UVAT. Jest to tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT

zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał

status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji

opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy. W przypadku pozostania przy opcji zwolnienia z

opodatkowania VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%

wartości rynkowej praw do Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem

VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą

stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy

sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego

od sprzedaży podatku od towarów i usług. Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później

niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania

urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 2 850 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert: do 8 czerwca 2023 r.

 



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Zapraszamy do składania ofert. Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres:

nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na nabycie przez małżonka Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż

zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-406-044;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Markiem Mieczyńskim.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia

ogłoszenia o sprzedaży, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do

Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Cieszyn ul. Kolejowa 25” i dostępny

jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Marek Mieczyński

E-mail: marek.mieczynski@pkobp.pl

Telefon: 696 406 044



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Poręba ul. Przemysłowa 2

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja śląskie

Powierzchnia 217,07m²

Cena 220 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 217,07

M2, POŁOŻONEGO W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W PORĘBIE (WOJ. ŚLĄSKIE) PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 217,07 m2, (zwanego

dalej „Lokalem”), położonego w budynku zlokalizowanym w Porębie (woj. śląskie) przy ul. Przemysłowej 2, będącego własnością

Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie. Budynek posadowiony jest na działce nr 7441/10 będącej częścią nieruchomości dla

której Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi KW nr CZ1Z/00059429/3.

 

Informacje o Lokalu:

dla Lokalu nie została urządzona księga wieczysta;

powierzchnia użytkowa Lokalu tj. 217,07 m2 została podana na podstawie przydziału lokalu użytkowego z 28.05.1993 r.;

działka na której usytuowany jest budynek, położona jest na obszarze dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. W oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poręba przyjętego

uchwałą Nr XXXI/320/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 r., budynek znajduje się na obszarze zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej;

wydanie Lokalu nastąpi w terminie uzgodnionym w umowie sprzedaży, po zapłaceniu całej ceny sprzedaży;

zgodnie ze stanowiskiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Porębie, będącej właścicielem budynku, w którym znajduje się Lokal,

wprowadzone są ograniczenia co do rodzaju możliwej działalności gospodarczej prowadzonej w Lokalu, w tym sprzedaży alkoholu;

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

 

Termin zbierania ofert: do 25 maja 2023 r.

 

Sprzedaż prawa do Lokalu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Jest to

tzw. zwolnienie fakultatywne, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania VAT zgodnie z

brzmieniem art. 43 ust. 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status

czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca przed dokonaniem dostawy złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy.

W przypadku pozostania przy opcji zwolnienia z opodatkowania VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od

czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej praw do Lokalu, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji

opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów

prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe,

także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się

do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z

wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu

opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl oraz

marek.mieczynski@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony

po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

oferowaną cenę netto za Lokal;

oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem lub jest cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu

oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w

imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w

dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową,

w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na

nabycie przez małżonka Lokalu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w

ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty (spełniające warunki określone powyżej), Bank dopuszcza możliwość

przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania tj. przeprowadzenia aukcji elektronicznej, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę. Do

aukcji elektronicznej Bank ma prawo zaprosić oferentów, którzy złożyli oferty, wysyłając regulamin aukcji drogą elektroniczną

(wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), nie później niż w terminie do 3 dni roboczych

przed terminem aukcji elektronicznej.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Lokalu i umowy sprzedaży praw do Lokalu, nastąpi w kancelarii notarialnej

wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje na temat Lokalu można uzyskać:

telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696-406-044;

pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia

ogłoszenia o sprzedaży, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do

Lokalu w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Poręba, ul. Przemysłowa 2” i dostępny

jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Marek Mieczyński

E-mail: marek.mieczynski@pkobp.pl

Telefon: 696 406 044
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Bielsko-Biała, Michałowicza 1

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja śląskie

Powierzchnia 354,10m²

Cena 1 806 000,00 zł
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Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ W TRYBIE „Z WOLNEJ RĘKI” PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL.

MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA 1

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej (woj. śląskie) przy ul.

Mieczysława Michałowicza 1, stanowiące działkę ewidencyjną nr 397/2 (obręb –246101_1.0006, Żywieckie Przedmieście), o

powierzchni 0,0389 ha. Na działce posadowiony jest budynek biurowy (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), zwany dalej

„Budynkiem”, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 246101_1.0006.291_BUD) o powierzchni użytkowej

wynoszącej 354,10m². Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

numer BB1B/00002773/0. W dalszej części Ogłoszenia, nieruchomość zwana będzie „Nieruchomością”, a Powszechna Kasa

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zwana będzie „Bankiem”.

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Budynek podlegający sprzedaży, to obiekt o trzech kondygnacjach, niepodpiwniczony z 2000 r. o funkcji biurowo-usługowej.

2. Powierzchnia użytkowa Budynku podana jest na podstawie projektu budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowę z 21.05.1998

r. Skan pozwolenia na budowę z 1998 r. stanowi Załącznik nr 3.

3. Rzuty kondygnacji oraz przekroje Budynku stanowią Załącznik nr 4. Stan aktualny, z uwagi na przeprowadzone prace adaptacyjne,

odbiega od stanu przedstawionego w ww. załączniku.

4. Dokumentacja formalno-prawna:

1) kopia wypisu z rejestru gruntów z dnia 05.09.2022 r. stanowi Załącznik nr 5;

2) kopia wypisu z kartoteki budynków z dnia 05.09.2022 r. stanowi Załącznik nr 6;

3) kopia mapy ewidencyjnej z dnia 05.09.2022 r. stanowi Załącznik nr 7;

4) kopia mapy zasadniczej z dnia 05.09.2022 r. stanowi Załącznik nr 8;

5) zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, nr UA.6727.1378.2022.ADz dnia 26.09.2022 r., Nieruchomość jest

położona na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XIX/487/2012

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29.12.2012 roku w sprawie w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Bielska – Białej, zmienionej uchwałą nr XIII/220/2015 z 24.12.2015 r. oraz uchwałą nr XV/276/2016 z dnia

09.02.2016r. przedmiotowa Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem: MW strefa mieszkalnictwa oraz KDZ –

komunikacja drogowa. Zaświadczenie stanowi Załącznik nr 9;

6) zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, nr RG.062.131.2022.OW z dnia 06.09.2022 r., Nieruchomość znajduje się

na obszarze rewitalizacji, ale nie zostało ustanowione prawo pierwokupu na rzecz Gminy Bielsko-Białej. Zaświadczenie stanowi

Załącznik nr 10;

7) zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, nr UA.4120.1.89.2022.DKO z dnia 07.09.2022 r., Budynek, nie znajduje się

w gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży na terenie układu urbanistycznego

wpisanego do rejestru zabytków i nie jest objęty ochrona na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego. Zaświadczenie stanowi Załącznik nr 11;

5. Wykaz instalacji znajdujących się w Budynku, zamieszczony jest w Załączniku nr 12.
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6. Wykaz części składowych Nieruchomości, które zostaną wydane nabywcy łącznie z Nieruchomością zmieszczone są w Załączniku nr

13.

7. Stan techniczny Budynku, w tym znajdujących się w nim instalacji, przedstawiają protokoły z kontroli okresowych, przeglądów

instalacji, kontroli instytucji zewnętrznych, ekspertyz oraz opinii, których kopie stanowią Załączniki od nr 14. do nr 20. Załącznik nr

21 do Ogłoszenia przedstawia wykaz tych zaleceń spośród ogółu zaleceń wskazanych w dokumentach wymienionych w zdaniu

poprzednim, które zostały lub zostaną zrealizowane przez Bank.

8. Niewielka część ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości (działka nr 1543) przekracza granicę działki 397/2 Na działce, będącej

własnością Banku, zlokalizowane są również schody wejściowe do przylegającej do Budynku kamienicy. Natomiast stopień schodów

przy wejściu do lokalu położonego na parterze Budynku znajduje się poza granicą działki 397/2. Wymienione przekroczenia nie są

prawnie uregulowane.

9. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, należy zapewnić możliwość składowania śmieci mieszkańców nieruchomości przy ul.

Młyńskiej 6. Przez działkę nr 397/2 prowadzony jest przejazd w celu odbioru nieczystości stałych z kontenerów usytuowanych na

sąsiedniej działce.

10. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy sprzedaży, ale nie wcześniej, niż

po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości. Nieruchomość zostanie wydana w stanie wynikającym z wieku Nieruchomości i

znajdujących się w niej instalacji, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

11. Aktualnie wszystkie piętra Budynku są obciążone umowami najmu. Umowy najmu zawarte są w Załączniku nr 22a, 22b i 22c.

12. Bank opisuje Nieruchomość i udostępnia posiadaną dokumentację, a także umożliwia osobom zainteresowanym, przed złożeniem

oferty, przeprowadzenie wizji Nieruchomości i wykonanie przez nie, na ich koszt, audytu Nieruchomości, celem jak najszerszego

zobrazowania oferentom stanu Nieruchomości. Opis Nieruchomości i udostępniana oferentom dokumentacja nie zwalnia oferentów z

obowiązku dokonania aktów staranności, tj. zweryfikowania stanu, w tym technicznego i prawnego, Nieruchomości we własnym

zakresie, przed złożeniem oferty.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 1 806 000 zł (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy złotych) netto.

 

Planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

UVAT (tzw. zwolnienie fakultatywne).

Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i

nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy przed

dniem zawarcia umowy sprzedaży albo w akcie notarialnym do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów.

W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku

od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości (nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty

podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony dokonają skutecznie wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT).

W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku

uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania

transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z

wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu

opodatkowania transakcji.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną jeśli nabycie Nieruchomości następuje w związku z

prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, adres, w tym adres e-mail, do korespondencji i do doręczeń, numer telefonu lub

numery telefonów, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta lub działających w imieniu oferenta, w tym numer PESEL,

numer telefonu lub numery telefonów, adres, w tym adres e-mail.
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2. Numer NIP (o ile został nadany; w przypadku osób fizycznych jego wskazanie jest wymagane jedynie jeśli nabycie Nieruchomości

następuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz, w przypadku osób fizycznych, dodatkowo numer PESEL.

3. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oferenta oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru

Sądowego, lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla

przedsiębiorców.

4. Wysokość kapitału zakładowego, w tym kapitału wpłaconego, w przypadku gdy oferent jest spółką kapitałową.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru

Sądowego, mający moc równoważną z mocą dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego lub

zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z systemu teleinformatycznego Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Oświadczenia oferenta złożone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

7. Oferowaną cenę netto nabycia Nieruchomości.

8. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, której umocowanie do działania nie wynika z

dokumentów, o których mowa w ppkt 5 powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do

działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających

w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane

jest pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody na złożenie oferty przez

małżonka z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w ofercie.

9. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna zostać złożona w języku polskim.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Jeżeli w toku procesu sprzedażowego do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia

dodatkowego etapu postępowania, tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę. Do

drugiego etapu postępowania Bank ma prawo zaprosić oferentów, którzy złożyli oferty, wysyłając regulamin aukcji drogą elektroniczną

(wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres (adres do korespondencji) poczty elektronicznej (adres e-mail), nie później niż w

terminie do 3 dni roboczych przed terminem aukcji elektronicznej.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej

przez Bank. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej / umowy sprzedaży ponosi strona kupująca.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres:nieruchomosci@pkobp.pl lub marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia

Ogłoszenia o sprzedaży Nieruchomości, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy

sprzedaży / umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i

finansowych. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Bielsko-Biała, Michałowicza 1”.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał 

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: 

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony 

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 23, który znajduje się na stronie 

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Bielsko-Biała, Michałowicza 1” i

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
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PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Załączniki do Ogłoszenia nr 1, 2, 23 dostępne są do pobrania na dole strony, pod mapą po rozwinięciu ikony „ Pokaż pliki do pobrania”.

Pozostałe Załączniki do Ogłoszenia tj. od nr 3 do nr 22c, zostaną wysłane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), po podpisaniu

umowy o zachowaniu poufności, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w umowie o zachowaniu poufności.

Załączniki, których dołączenie do oferty jest obowiązkowe:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z Nieruchomością i brakiem zastrzeżeń.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu interesów.

 

Załączniki, które zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:

Załącznik nr 3 – Pozwolenie na budowę z 21.05.1998 r.

Załącznik nr 4 – Rzuty i przekroje budynku.

Załącznik nr 5 – Wypis z rejestru gruntów z 05.09.2022 r.

Załącznik nr 6 – Wypis z kartoteki budynków z 05.09.2022 r.

Załącznik nr 7 – Mapa ewidencyjna z 05.09.2022 r.

Załącznik nr 8 – Mapa zasadnicza z 05.09.2022 r.

Załącznik nr 9 – Zaświadczenie dot. braku mpzp oraz zapisów Studium z 26.09.2022 r. 

Załącznik nr 10 – Zaświadczenie dot. rewitalizacji z 06.09.2022 r.

Załącznik nr 11 – Zaświadczenie dot. braku ochrony konserwatorskiej z 07.09.2022 r.

Załącznik nr 12 – Wykaz instalacji w Budynku.

Załącznik nr 13 – Wykaz części składowych.

Załącznik nr 14 – Przegląd budowlany z 13.04.2022 r.

Załącznik nr 15 – Przegląd instalacji gazowej z 13.04.2022 r.

Załącznik nr 16 – Przegląd kominiarski z 13.04.2022 r.

Załącznik nr 17 – Przegląd elektryczny z 25.05.2022 r.

Załącznik nr 18 – Przegląd kotła gazowego z 28.04.2022 r.

Załącznik nr 19 – Przegląd jednostek klimatyzacyjnych z 21.04.2022 r.

Załącznik nr 20 – Przegląd p.poż z 27.04.2022 r.

Załącznik nr 21 – Wykaz realizowanych zaleceń.

Załącznik nr 22a, 22b i 22c – Umowy najmu powierzchni w Budynku.

 

Załącznik nr 23 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Dane opiekuna/agenta 

Imię i nazwisko: Marek Mieczyński 

E-mail: marek.mieczynski@pkobp.pl



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Telefon: 696 406 044



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 128 lok 64

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale mieszkalne

Lokalizacja śląskie

Powierzchnia 50,30

Cena 251 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W CZĘSTOCHOWIE

 PRZY UL. KIEDRZYŃSKIEJ 128.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 64, położonego w Częstochowie przy

ul. Kiedrzyńskiej 128, woj. śląskie, znajdującego się w zasobach Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Nasza Praca” z siedzibą w

Częstochowie.

W dalszej części ww. prawo zwane będzie „Nieruchomością” lub „Lokalem”

Informacje o Nieruchomości:

1. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszalnego nie została założona księga wieczysta.

2. Lokal mieszkalny usytuowany na VI piętrze w budynku wielomieszkaniowym. Blok  XI p, ocieplony, z lat 70-tych, położony na

osiedlu mieszkaniowym. Mieszanie składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz loggi. Instalacje: wod-kan,

elektryczna, gazowa, CO, CW z bojlera gazowego. Zdemontowany gazomierz.

3. Zgodnie z zaświadczeniem ze Spółdzielni powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 50,30m2. Do mieszkania należy pomieszczenie

przynależne o powierzchni 3,76 m².

4. Dla nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00101085/9.

Bardzo dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, liczne punkty usługowo-handlowe, itd.  Pełna infrastruktura

miejska. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 251 000 zł  (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej, to tzw. „zwolnienie

fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem

VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego

podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

a) zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa

Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),

b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania

tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na

nabywcy.

Jeżeli oferent wyrazi zamiar wystąpienia z Bankiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o 

którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w 

celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, oferent zobowiązuje się w dobrej wierze 

współpracować z Bankiem celem złożenia powyższego wniosku wspólnego do Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy 

sprzedaży, w tym w szczególności do przesłania drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) akceptacji lub propozycji ewentualnych zmian 

w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną

(wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia

Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodnionego

z Bankiem wniosku podpisanego przez oferenta. Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do

Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że Bank i oferent

rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora KIS. Jeżeli wniosek wspólny do Dyrektora KIS zostanie złożony, stroną

postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji

indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z

opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww.

zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od

czynności cywilnoprawnych.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe

stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości,

Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do

stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od

sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Częstochowa ul.

Kiedrzyńska 128 m 64” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konfliktu, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub ireneusz.kosmalski@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Częstochowa ul. Kiedrzyńska 128 m

64” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Ireneusz Kosmalski

E-mail: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 395



13. Województwo

warmińsko-mazurskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Ełk ul. Wojska Polskiego 54

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja warmińsko-mazurskie

Powierzchnia 493,55m²

Cena 950 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W EŁKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 54.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr U-1C, położonego w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 54 (dalej

zwane „Nieruchomością” lub „Lokalem”), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 694/10000 części w nieruchomości

wspólnej, na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 1376/5 (obręb nr 0001 Ełk 1) o

powierzchni 0,9848 ha oraz części posadowionego na tym gruncie budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli

lokali. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00078666/6.

Informacje o Nieruchomości:

1. Nieruchomość lokalowa - stanowiąca lokal niemieszkalny, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami

usługowymi na parterze. Blok wielorodzinny, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, pięciokondygnacyjny, wybudowany ca 1990

roku, położony w centralnej części Ełku.

2. Lokal o powierzchni użytkowej 493,55 m2, usytuowany na parterze oraz podziemnej kondygnacji budynku. Parter składa się z

czternastu biur, dwóch łazienek, trzech komunikacji, holu, pomieszczenia socjalnego, klatki schodowej. Piwnica składa się z

dziewięciu pomieszczeń gospodarczych, dwóch łazienek, komunikacji, klatki schodowej. Lokal wyposażony jest w instalacje:

wod-kan, elektryczną, CO. Ekspozycja lokalu od strony ciągu pieszego, handlowego od ulicy Wojska Polskiego. Wejście do lokalu

znajduje się od strony zaplecza budynku.

1. Lokal znajduje się w budynku położonym w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 20.02.1979 r. pod numerem rej. A-17/79. 

2. Dla nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1E/00055951/4.

3. Dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, usługowa. Pełna infrastruktura miejska. Podane dane mają

charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

4. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 950 000 zł  (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa powyżej, to tzw. „zwolnienie

fakultatywne”, z którego strony transakcji mogą zrezygnować na rzecz wyboru opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem

VAT w przypadku, gdy spełnione będą warunki wymienione w art. 43 ust. 10 UVAT, tj. jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego

podatnika VAT oraz Bank i nabywca złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 UVAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „UPCC”), w przypadku:

a) zwolnienia sprzedaży Nieruchomości z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT – dostawa

Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC),

b) skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości oraz wyboru opcji jej opodatkowania

tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT – dostawa Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Zgodnie z przepisami UPCC, obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości będzie ciążył na

nabywcy.

Jeżeli oferent wyrazi zamiar wystąpienia z Bankiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „KIS”) z wnioskiem wspólnym, o 

którym mowa w art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej „OP”) o wydanie interpretacji indywidualnej w 

celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, oferent zobowiązuje się w dobrej wierze



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

współpracować z Bankiem celem złożenia powyższego wniosku wspólnego do Dyrektora KIS przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w tym w szczególności do przesłania drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) akceptacji lub propozycji ewentualnych zmian

w projekcie wniosku przygotowanym przez Bank w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania projektu. Projekt wniosku, a

także – w przypadku zgłoszenia propozycji zmian – jego ostateczną treść po uzgodnieniu, Bank prześle oferentowi drogą elektroniczną

(wiadomość e-mail) na wskazany w ofercie adres do korespondencji poczty elektronicznej. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia

Bankowi, najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, na adres wskazany przez Bank, uzgodnionego

z Bankiem wniosku podpisanego przez oferenta. Brak uzgodnienia treści wniosku w sposób opisany powyżej lub niedostarczenie do

Banku podpisanego przez oferenta uzgodnionego wniosku w określonym wyżej terminie skutkuje przyjęciem, że Bank i oferent

rezygnują ze składania wniosku wspólnego do Dyrektora KIS. Jeżeli wniosek wspólny do Dyrektora KIS zostanie złożony, stroną

postępowania, o której mowa w art. 14r § 2 OP jest Bank. Wniosek wspólny może dotyczyć wyłącznie wydania interpretacji

indywidualnej w celu potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości tj. potwierdzenia zwolnienia z

opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, prawa do rezygnacji z ww.

zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT oraz wynikających z powyższego konsekwencji na gruncie ustawy o podatku od

czynności cywilnoprawnych.

W przypadku uznania przez organy podatkowe (w szczególności w interpretacji indywidualnej, o której mowa powyżej) za prawidłowe

stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości innego niż wyżej opisane lub w przypadku zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, która skutkowałaby zmianą wskazanego wyżej sposobu opodatkowania sprzedaży Nieruchomości,

Bank i nabywca są zobowiązani zastosować się do obowiązujących na dzień dostawy Nieruchomości przepisów prawa oraz do

stanowiska wskazanego przez organy podatkowe. W każdym przypadku nabywca będzie zobowiązany do pokrycia należnego od

sprzedaży Nieruchomości odpowiednio podatku VAT lub podatku PCC.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą „Ełk ul. Wojska

Polskiego 54” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Termin zbierania ofert kończy się dnia 09.06.2023 r.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;

2. b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:ireneusz.kosmalski@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie

internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ełk ul. Wojska Polskiego 54” i

dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Ireneusz Kosmalski

E-mail: ireneusz.kosmalski@pkobp.pl

Telefon: 724 132 395



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Ostróda ul. Wyspiańskiego 2 lokal 1

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja warmińsko-mazurskie

Powierzchnia 2 384,54 m2

Cena 2 664 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

OGŁASZA III PRZETAR G PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI - LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR

1 POŁOŻONEGO W OSTRÓDZIE PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 2

Przedmiotem III przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr

1, o powierzchni użytkowej 2 384,54 m2, położonego w Ostródzie przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 2, dla którego Sąd Rejonowy w

Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00055709/3, z którym związany jest udział wynoszący

238454/278538 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się nieruchomość gruntowa obejmująca działki ewidencyjne nr:

44/17, 44/18, 44/19, 44/20, 44/33, 44/34, 44/35, 44/36 i 44/37 (obręb nr 0006),

o powierzchni 0,1741 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której ten sam Sąd

Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1O/00014087/7.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z tzw. „najmem zwrotnym” powierzchni pod bankomat, którego przedmiotem będzie część lokalu o

powierzchni użytkowej wynoszącej 11,35 m2.

Dla Lokalu zlecone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena wywoławcza: 2 664 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 20.06.2023 r., o godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości,

adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu, w tym dotyczące najmu zwrotnego, oraz o warunkach Przetargu, w tym w zakresie

czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opisu opodatkowania transakcji

sprzedaży nieruchomości, informacji na temat wadium, informacji o możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji

elektronicznej,

w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego

Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą:

„Ostróda ul. Wyspiańskiego 2 lokal 1”, w dokumencie zatytułowanym „Warunki III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż

praw do nieruchomości – lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Ostródzie przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 2”, zwanym dalej

„Warunkami” i załącznikach do tego dokumentu i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

a) telefonicznie - u pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu 722 030 549,

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: justyna.lopaciuk@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji

zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania

ofert określonej w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Ostróda ul.

Wyspiańskiego 2 lokal 1”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym

etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania

przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do

Nieruchomości

w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest

poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt XII ppkt 1

lit a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON:

016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany

został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A.

w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 4 do Warunków, które znajdują

się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ostróda ul.

Wyspiańskiego 2 lokal 1”.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Justyna Łopaciuk

E-mail: justyna.lopaciuk@pkobp.pl

Telefon: 722 030 549



14. Województwo

wielkopolskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Kępno, ul. Rynek 28

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja wielkopolskie

Powierzchnia 1101,91

Cena 3 250 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

Przygotowuje do sprzedaży w postępowaniu przetargowym nieruchomość położoną w Kępnie (woj. wielkopolskie) przy ul. Rynek 28.

 

Przedmiotem planowanego przetargu pisemnego nieograniczonego, będzie:

1) sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (dalej „Nieruchomość”) położonej w Kępnie (woj. wielkopolskie),

przy ul. Rynek 28, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1213/2 (obręb 0001 Miasto Kępno) o powierzchni 0,0587 ha, wraz z

posadowionym na działce budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 1 101,91 m2 i powierzchni netto 1 297,88 m2. Dla

Nieruchomości Sad Rejonowy w Kępnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00001649/0,

2) najem (zwrotny) docelowej powierzchni dla potrzeb działalności statutowej Banku obejmującej lokal użytkowy o powierzchni

użytkowej około 384,20 m², znajdującego się na parterze Budynku – po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji.

Przewidywana cena wywoławcza: 3 250 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto .

Podana cena ma charakter orientacyjny. Szczegółowe dane dotyczące postępowania przetargowego, w tym ceny wywoławczej,

czynszu najmu oraz Nieruchomości zostaną podane w momencie ogłoszenia przetargu.

Więcej informacji dot. planowanego przetargu można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu i

sprzedaży Nieruchomości – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez

ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze

szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON:

016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany

został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w

oddziałach i agencjach Banku.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Marek Mieczyński

E-mail: marek.mieczynski@pkobp.pl

Telefon: 696 406 044

mailto:marek.mieczynski@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Annowo, gm. Czerwonak, nieruchomość gruntowa

niezabudowana

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja wielkopolskie

Powierzchnia 2743

Cena 104 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

  Bank Polski Spółka Akcyjna

 ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ANNOWIE, gm. CZERWONAK

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną 1/37, o

 powierzchni  0,2743 ha położonej w m. Annowo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, obręb ewidencyjny nr 302104_2.0013 Annowo,

dla której Sąd Rejonowy Poznań  - Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00228201/7.

 

Informacje o Nieruchomości:

 

1. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonak zatwierdzonym

Uchwałą 173/XXVIII/2000 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r ( z późniejszymi zmianami) obszar nieruchomości na

którym znajduje się przedmiotowa działka na mapie dokumentu planowania przestrzennego oznaczony jest symbolem M2 jako

tereny przeznaczone pod zabudowę rezydencjonalną i letniskową o zabudowie ekstensywnej. W dniu 25 lutego 2016 r Rada Gminy

Czerwonak podjęła Uchwałę nr 164/XVIII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „Annowo - część wschodnia” obejmującego przedmiotową działkę.

2. Nieruchomość jest niezagospodarowana, nieogrodzona, zlokalizowana jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej  (działka nr

1/113) w odległości ok 360 m od drogi powiatowej, w wypisie z rejestru gruntów z dnia 23.06.2022 r grunt oznaczono jako grunt

rolny o symbolu klasoużytku R IVa.

3. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony północnej i południowej grunty niezabudowane, od strony wschodniej

grunty niezabudowane i nieurządzona droga wewnętrzna, od strony zachodniej działka nr 1/59 wzdłuż której w jej osi (oznaczony

na mapie zasadniczej symbolem gwA500) biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia.

4. Przy granicy działki od strony wschodniej zlokalizowana jest skrzynka energetyczna. Z treści kopii mapy zasadniczej

 GKG.GZE.4002.5977.2022 wydanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wynika, że

do skrzynki doprowadzona jest linia elektryczna niskiego napięcia.

5. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Czerwonak Nr 400/XLVIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. opracowany został projekt zmiany

obowiązującego  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak. Zmiany w projekcie

przewidują zmianę przeznaczenia terenów na których zlokalizowana jest nieruchomość banku w m. Annowo ( działka 1/37). W

aktualnie obowiązującym Studium tereny te oznaczone są symbolem M 2 jako tereny  predysponowane pod rozwój budownictwa

rezydencjonalnego i letniskowego, natomiast projekt zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje zmianę

przeznaczenia tego terenu  na tereny oznaczone symbolem R- tereny rolnicze – grunty orne, tereny zielone i sady oraz wszelkiego

rodzaju inne uprawy.

6. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

 

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 104 000 zł  (słownie: sto cztery tysiące złotych) netto.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT jako dostawa

terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu przedmiotowej transakcji w

wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

 Bank zastrzega, że jeżeli do dnia sprzedaży w wyniku:

• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

• w przypadku jego braku - wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

dojdzie do zmiany stanu faktycznego w ten sposób, że sprzedawana działka zostanie uznana za teren budowany w rozumieniu art. 2 pkt

33 ustawy o podatku od towarów i usług to wówczas zmianie ulegnie sposób opodatkowania sprzedaży, tj. będzie podlegała

opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. W takim przypadku sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

 Zapraszamy do składania ofert.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia

ogłoszenia o sprzedaży Nieruchomości, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy

sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Bank

będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Annowo, gm. Czerwonak, nieruchomość gruntowa niezabudowana”.

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Annowo, gm. Czerwonak, nierucomość gruntowa niezabudowana” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do

pobrania".

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801

mailto:iod@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Poznań, ul. Poligonowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja wielkopolskie

Powierzchnia 154991

Cena 16 600 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NIEZABUDOWANE POŁOŻONE W POZNANIU PRZY

UL. POLIGONOWEJ

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo do nieruchomości gruntowych niezabudowanych  położonych w miejscowości POZNAŃ, ul.

Poligonowa, obręb ewidencyjny 0055 Radojewo, stanowiących działki ewidencyjne numer: 34, 35, 36/1, 36/2 i 36/3 o łącznej

powierzchni 15,4991 ha.

Dla w/w nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

Dz.34               pow. 4,5766 ha  - KW PO1P/00187336/2

Dz.35               pow. 3,3384 ha -  KW PO1P/00051021/9

Dz.36/2, 36/3   pow. 5,5841 ha - KW PO1P/00152252/5

Dz.36/1            pow. 2,0000 ha -  KW PO1P/00204619/6

 

Oczekiwana ceny sprzedaży kompleksu wynosi: 16.600.000 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy złotych) netto. 

Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801 lub pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość

e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.  

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia

postępowania przetargowego i następnie sprzedaży Nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO

Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Poznań, ul. Poligonowa” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do

pobrania".

 

 

Dane opiekuna/agenta 

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski 

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Poznań, ul. Arnikowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości grunty

Lokalizacja wielkopolskie

Powierzchnia 67280

Cena 8 000 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NIEZABUDOWANE POŁOŻONE W POZNANIU PRZY UL. ARNIKOWEJ

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo do nieruchomości  położonych w miejscowości POZNAŃ,  przy ulicy Arnikowej, obręb

ewidencyjny 0055 Radojewo, stanowiących działki ewidencyjne numer: 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/9, 57/12, 57/14 o łącznej

powierzchni 5.6692 ha, 57/11 o powierzchni 0,0665 ha oraz 57/8 o powierzchni 0,9923 ha.

 Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

Dz. 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/9, 57/12, 57/14        - KW PO1P/00187336/2

Dz. 57/11                                                              - KW PO1P/00287482/1

Dz. 57/8                                                                - KW PO1P/00277271/6

Oczekiwana ceny sprzedaży wynosi: 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów  złotych) netto. 

Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801 lub pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość

e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.  

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia

postępowania przetargowego i następnie sprzedaży Nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO

Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Poznań, ul. Arnikowa” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do

pobrania".

 

 

 

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Grodzisk Wielkopolski, Chopina 8

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości lokale użytkowo-biurowe

Lokalizacja wielkopolskie

Powierzchnia 165

Cena 393 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWO DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM PRZY UL. CHOPINA 8.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  niemieszkalnego o powierzchni  165 m² położonego w województwie wielkopolskim, pow.

grodziski, obręb ewidencyjny 300502_4.0001.Grodzisk Wielkopolski, w m. Grodzisk Wielkopolski, ul. Chopina 8.

 

Informacje o Nieruchomości:

1. Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium zagospodarowania Przestrzennego obszar, w którym zlokalizowana jest nieruchomość

oznaczony jest symbolem MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na obszarze tym dopuszcza się lokalizację min.

lokali użytkowych , obiektów towarzyszących. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35 % powierzchni działki budowlanej, a

wysokość budynków dwóch kondygnacji.

2. lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku handlowo-usługowym położonym w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Chopina

8,

3. dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczysta numer nr PO1S/00043095/1,

4. lokal wyposażony w instalację wodną kanalizacyjną, CO, klimatyzacyjną, teletechniczną, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych,

stolarka okienna aluminiowa i pcv, na sali obsługi płytki ceramiczne, w części pomieszczeń biurowych wykładzina dywanowa,

5. lokal zostanie wydany nabywcy w stanie wolnym od drobnego wyposażenia wraz z elementami składowymi stanowiącymi jego

wyposażenie zgodnie z zestawieniem przekazanym wraz z materiałami informacyjnymi sprzedawanego prawa nie wcześniej niż w

dniu 10 lipca 2023 r.

6. miejsca parkingowe ogólnodostępne przy budynku,

7. nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po

zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości.

 

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 393 000 zł  (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.

Bank przyjmuje oferty do dnia 15.06.2023 r

Planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

UVAT (zwolnienie fakultatywne).

Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i

nabywca złożą zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania i) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy

przed dostawą nieruchomości albo  w akcie notarialnym do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą lokalu.  

W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku

od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru

opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany

przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy

podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca

zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

 

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy

sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu

opodatkowania transakcji.



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w

tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail,

adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;

2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;

3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;

4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1

(dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");

5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po

rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.

6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;

7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną

w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć

poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli

dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność

majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu

zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku

wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

 

 

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji

elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę .

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii

notarialnej wskazanej przez Bank.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:

1. telefonicznie - u p. Zbigniewa Perkowskiego pod numerem telefonu 600 900 801;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub zbigniew.perkowski@pkobp.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia,

odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz

w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr

3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą:

„Grodzisk Wielkopolski, ul. Chopina 8” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Zbigniew Perkowski

E-mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Telefon: 600 900 801



15. Województwo

zachodniopomorskie



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3

Szczegóły oferty

Typ nieruchomości budynki użytkowo-biurowe

Lokalizacja zachodniopomorskie

Powierzchnia 1682.05m2

Cena 1 050 000,00 zł



PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Opis nieruchomości

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

OGŁASZA III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DĘBNIE PRZY UL.

IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 3.

Przedmiotem III przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dębnie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Ignacego

Daszyńskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 322/3 (obręb: Dębno 4), o powierzchni 0,1625 ha,

b) prawo odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych),

oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 321003_4.0004.322/3.1_BUD, zwanego dalej „Budynkiem”, którego

powierzchnia netto, wynosi 1 682,05 m2, wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń

trwale związanych z nieruchomością,

c) najem (zwrotny) części powierzchni użytkowej pomieszczenia pod bankomat. Przedmiotem najmu będzie część pomieszczenia na

parterze Budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 4,05 m2. Waloryzowany corocznie, miesięczny czynsz najmu będzie wynosił

850 zł netto plus zryczałtowana opłata za energię elektryczną w wysokości 150 zł netto. Umowa zostanie zawarta na czas

nieoznaczony.

W dalszej części Ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa, Budynek oraz budowle i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu

Przetargu zwane będą łącznie „Nieruchomością”, a „sprzedaż Nieruchomości” będzie oznaczała sprzedaż wymienionych powyżej praw

do Nieruchomości.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00020372/1.

Cena wywoławcza : 1 050 000,00zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto .

Wpłata wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 13 czerwca 2023 r., o godzinie 14 00 .

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości,

adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca

Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży

nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej,

dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz Przetargu, można uzyskać:

telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego i pod numerem telefonu 696 406 044;

pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl .

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji

zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania

ofert. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku

Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym 

etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania 

przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do

mailto:marek.mieczynski@pkobp.pl
mailto:nieruchomosci@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl/


PKO Bank Polski SA. Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

tel. 22 343 12 27 (opłata zgodna z taryfą operatora)

www.pkobp.pl/nieruchomosci, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu

notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w Przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał

wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl . Dane dotyczące Inspektora Ochrony

Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach

Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 30 do Warunków

przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem:

www.nieruchomosci.pkobp.pl , pod nazwą: „Dębno, ul. Ignacego Daszyńskiego 3”.

Dane opiekuna/agenta

Imię i nazwisko: Marek Mieczyński

E-mail: marek.mieczynski@pkobp.pl

Telefon: 696 406 044

mailto:iod@pkobp.pl
http://www.nieruchomosci.pkobp.pl/
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