
 

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Ludiana prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane BUDO-KOMPEX w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Lublinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy 

upadłości : 

 

1. udział wynoszący 139/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości dla której 

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą 

nr LU1I/00244327/8, obejmującej działki nr 1/10, 1/11, 1/48, 1/63 o łącznej powierzchni 

0,4010 ha położonej w Lublinie za cenę nie niższą niż 55% wartości oszacowania ustalonej 

w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego Józefa Ożgę tj. 2 830,95 zł 

(słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych 95/100) 

2. udziału wynoszącego 1618/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, dla 

której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę 

wieczystą nr LU1I/ 00281138/7, obejmującej działkę nr 1/67 o łącznej powierzchni 0,0966 

ha położonej w Lublinie za cenę nie niższą niż 55% wartości oszacowania ustalonej w 

operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego Józefa Ożgę tj. 793,80 zł ( słownie: 

siedemset dziewięćdziesiąt trzy złotych 80/100)  

 

Wadium w wysokości  

1. dla nieruchomości opisanej w punkcie 1) 1 000,00 zł (słownie; jeden tysiąc złotych)  

 

2. dla nieruchomości opisanej w punkcie 2)  200,00 zł (słownie: dwieście złotych)  

 

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Bank Pekao SA I o/Lublin 50 1240 1503 1111 

0010 6597 4604 w terminie do dnia 4 maja 2021r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania 

kwoty na rachunku.  
 

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną 

w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w 

nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Syndyka Masy Upadłości   

ul. Budowlana 50 lok 205 , 20-469 Lublin  „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 70/15 

Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 maja 2021 r. do 

godziny 11:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2021r. o godzinie 11:15 w Kancelarii 

Syndyka Masy Upadłości  ul. Budowlana 50 lok 205, 20-469 Lublin  

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w 

biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin.   



 

Syndykowi   zastrzega   się   prawo   do:    swobodnego   wyboru   oferty, unieważnienia 

konkursu w całości lub części bez podania przyczyny.  

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 509 381 630 w godzinach 10-17. 

 


