
 
Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. 

ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice 
 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności budynku i prawa 
użytkowania wieczystego gruntu: 

 
Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 349,2 m2  z garażem blaszanym o powierzchni użytkowej 25,2 m2  wraz 
z prawem użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0447 ha nr ew. 246 obręb Kuźnica, położonego w 
Gliwicach na zach. od ul. Głównej dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00060005/0  
 
 
I. Opis nieruchomości: 
 
Działka nr 246 zabudowana jest budynkiem użytkowym o funkcji biurowej o powierzchni użytkowej. 349,2 m2 
i garażem blaszakiem o powierzchni 25,2 m2. Dla wyżej wymienionej nieruchomości księgę wieczystą prowadzi 
Sąd Rejonowy w Gliwicach. Działka stanowi fragment kompleksu przemysłowego zlokalizowanego w strefie 
peryferyjnej miasta Gliwice, w dzielnicy Łabędy i administracyjnie przynależy do ul. Metalowców. Przedmiotowa 
działka usytuowana jest na terenie płaskim, ma kształt nieregularny, w ogólnych zarysach zbliżony do czworokąta. 
Działka zabudowana jest w ok. 50%, zabudowę stanowi budynek biurowy i garaż- blaszak. Pozostały teren posiada 
urządzony parking, chodniki dla pieszych i niewielkie trawniki. 
Uzbrojenie terenu stanowią sieci: 
- wodociągowa 
- kanalizacyjna 
- energetyczna 
- gazowa 
- teletechniczna. 
Odległość od lokalnego centrum dzielnicy – około 600m, od centrum miasta, instytucji publicznych, dworca PKP 
około 7 km. 
 
II. Cena wywoławcza nieruchomości: 
 
Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości wynosi: 599 000,00 PLN netto. (słownie: pięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto). Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT według 
stawki podstawowej, obowiązującej w dacie sprzedaży.  
 
III. Informacja o przetargu 
 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2022r. o godz. 10:00. 
2. Wadium w wysokości 29 950,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych)  

płatne jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWS.  
3. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży (SIWS). 
4. SIWS stanowi załącznik do ogłoszenia. 
5. Ostateczna finalizacja transakcji nastąpi po uzyskaniu korporacyjnej zgody Walnego Zgromadzenia 

Wspólników. 
 
IV. Umowa sprzedaży: 
 
1. O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na 

piśmie. 
2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Kupujący. 
3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego lub innym 

uzgodnionym terminie. 
 
V. Informacje dodatkowe: 



 

• Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Małgorzata Wiśniewska-Chudzik ,  
e-mail: malgorzata.chudzik@wmn.com.pl, tel.: (32) 330-63-62, tel.: 887-778-855 

• Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godz. od 800 do 1300, po wcześniejszym uzgodnieniu; 

• Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty 
przygotowania i złożenia oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  

  
Załącznik: 
 
-  Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży (SIWS) 


