
 

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej 
nieruchomości o pow. 11.506m2 obok Zalewu 

Zemborzyskiego w Lublinie 
Miasto LUBLIN 
Cena 1.850.000,00 złotych netto  
(+ VAT lub PCC w przypadku decyzji o zakupie w formie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa – decyzja leży po stronie kupującego). 

 
 
 
 
UWAGA 
Do akt postępowania upadłościowego wpłynęła oferta na zakup nieruchomości, ruchomości oraz należności 
(bez udziałów) za cenę 1.850.000,00 zł netto. Wobec powyższego syndyk chcąc zweryfikować rynek podaje tą 
informację do publicznej wiadomości i ogłasza konkurs ofert przy cenie minimalnej nie niższej niż 1.850.000,00 
złotych netto. O nowej minimalnej cenie syndyk zawiadomił telefonicznie wszystkie podmioty, które w toku 
postępowania upadłościowego wykazywały zainteresowanie zakupem wcześniej oglądających nieruchomość. 
 
Kto sprzedaje. 
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości CDM sp. z 
o.o. KRS 64847 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 07.06.2019r. w sprawie 
IX GU 464/18. 
Załącznik nr 1. Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z dnia 07.06.2019r. 
 

http://pub.chomaxengineering.home.pl/pub/62%20CDM%20sp.%20z%20o.o./2019.06%20CDM%20sp.%20z%20o.o..pdf


Cel ogłoszenia. 
Sprzedaż w trybie z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości. 
 
Przedmiot sprzedaży. 

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 
148/1, położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 159f, o łącznej powierzchni 0,7718 ha, w obrębie 52 
Zemborzyce Kościelne V, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW LU1I/00147356/0 przez 
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych – 
oszacowane na kwotę 2.664.729,00 zł 
Załącznik nr 2. Operat szacunkowy dz. ew. 148/1 

2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej o numerze 
ewidencyjnym 148/21, położonej w Lublinie przy ul. Tęczowej 159g, o łącznej powierzchni 0,2364 ha, 
w obrębie 52 Zemborzyce Kościelne V, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW 
LU1I/00186280/1 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, X Wydział 
Ksiąg Wieczystych – oszacowane na kwotę 303.159,00 zł 
Załącznik nr 3. Operat szacunkowy dz. ew. 148/21 

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 
148/3, położonej w Lublinie przy ul. Łąkowej 15, o łącznej powierzchni 0,1424 ha, w obrębie 52 
Zemborzyce Kościelne V, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW LU1I/00126793/2 przez 
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych – 
oszacowane na kwotę 520.909,00 zł 
Załącznik nr 4. Operat szacunkowy dz. ew. 148/3 

4. W cenie także wszelkie ruchomości znajdujące się na terenie nieruchomości a także należności (bez 
udziałów w hiszpańskiej spółce) 
Załącznik nr 5. Ceny jednostkowe poszczególnych składników. 

 
Wizja lokalna 
Wizja lokalna możliwa po umówieniu się z Panem Aleksandrem Dobień pod nr tel. 603 327 052 lub mail 
dobien@nadzorcy.pl  
 
Forma składania ofert 
Oferty w formie mailowej winny być składane na adres choina@nadzorcy.pl  W ofercie należy podać dokładne 
dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub nr KRS, NIP lub inne dane identyfikacyjne). Do oferty 
proszę dołączyć nr telefonu. Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 
złotych.  
 
Wadium 
Wadium w wysokości 5.000,00 złotych należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby 
postępowania upadłościowego nr 14 1090 2688 0000 0001 3605 8285. Odbiorcą przelewu jest: CDM sp. z o.o. 
w upadłości. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania oferty lub zwrócone 
oferentom, których oferta nie zostanie wybrana. Wadium przepada na rzecz masy upadłości jeśli wybrany 
oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie 90 dni od dnia wyboru oferty.  
  
Termin składania ofert 
Oferty należy składać w terminie do godziny 23.59 dnia 22.10.2020r. Po wpłynięciu oferty syndyk w 
wiadomości zwrotnej najpóźniej następnego dnia potwierdzi wpływ oferty. W przypadku braku maila 
zwrotnego od syndyka prośba o kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia czy oferta wpłynęła. 
 
Termin rozpoznania ofert 
Publiczne rozpoznanie ofert będzie miało miejsce w biurze syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w dniu 
23.10.2020r. o godzinie 9.00. W przypadku złożenia dwóch lub większej ilości ofert syndyk przewiduję ustną 
lub telefoniczną licytację. Ustna licytacja zostanie przeprowadzona w przypadku, gdy wszyscy oferenci będą 
obecni na publicznym rozpoznaniu ofert. W przypadku zarządzenia telefonicznej licytacji zostanie ona 
przeprowadzona w dniu 23.10.2020r. od godziny 13.00. Wszyscy oferenci bezzwłocznie zostaną zawiadomieni 
telefonicznie o zarządzeniu licytacji telefonicznej. 
 

http://pub.chomaxengineering.home.pl/pub/62%20CDM%20sp.%20z%20o.o./dz.%20ew.%20nr%20148%201%20o%20pow.%200%2C7718ha.pdf
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