
Krzeszowice, dnia 06.12.2011 r. 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. 
Długa 18  A  o g ł a s z a: 

                                          
                          PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  (II przetarg)  
 
na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i 
przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w KRZESZOWICACH, 
przy ulicy DŁUGIEJ : 
1.  8/46 -  parter, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. –  
     o pow. użytkowej 49, 86 m2

     Cena wywoławcza lokalu wynosi: 214.690,00 zł. 
     Wadium: 10 800, 00 zł. 
2.  8/47 -  parter, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. –  
     o pow. użytkowej 49, 50 m2

     Cena wywoławcza lokalu wynosi: 213.140,00 zł. 
     Wadium: 10 700, 00 zł. 
3.  8/56 -  parter, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. –  
     o pow. użytkowej 49, 92 m2

     Cena wywoławcza lokalu wynosi: 214.950,00 zł. 
     Wadium: 10 800, 00 zł. 
4.  8/57 -  parter, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. –  
     o pow. użytkowej 33, 28 m2

     Cena wywoławcza lokalu wynosi: 139.670,00 zł. 
     Wadium: 7 000, 00 zł. 
5.  8/58  -  parter, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. –  
     o pow. użytkowej 39, 76 m2

     Cena wywoławcza lokalu wynosi: 171.200,00 zł. 
     Wadium: 8 600, 00 zł. 
 
Postąpienie dla każdej pozycji  50,00zł / m2

  
Przetarg odbędzie się w dniu   01 lutego 2012 r. (środa): 
o godz. 900 poz.1; godz.  930  poz. 2; godz. 1000 poz. 3; godz. 1030, poz. 4; godz. 1100 poz. 5; 
w siedzibie Spółdzielni ulica Długa 18 A w Krzeszowicach (sala konferencyjna) 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
- wpłata wadium do dnia 27.01.2012 r . na konto Spółdzielni do banku BOŚ S.A.   
0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na 
konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „przetarg II  ul. Długa 8/46”, lub Długa 8/47, lub 
Długa 8/56, lub Długa 8/57, lub Długa 8/58. 
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 50,00 zł 
brutto. 
Osoby zainteresowane mogą oglądać lokale w terminie od 15.12.2011 r. do 25.01.2012 r.  w 
dniach i godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni (nr tel. 12  282-10-43).  
W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane 
w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium. 
Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej 
własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe), oraz wnosi wylicytowaną wartość 
rynkową lokalu. 



Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 
pod numerem  (12) 282-09-04. 
        
 
       Zarząd Spółdzielni 
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