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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Zabrze, …….……………… r. 

 

PROTOKÓŁ 

z postępowania przetargowego ustnego na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT  
Sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej  

nr 87, położonej w Gliwicach, w obrębie 0030 Ligota Zabrska pomiędzy ul. Dolną i Górną o 
powierzchni 1,1678 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą pod numerem  GL1G/00016871/8. 
 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 

TRAKT Sp. z o.o., ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice 

 

2. Komisja Przetargowa: 

1) ………………………………………. - Przewodniczący Komisji 

2) ………………………………………. - Z-ca Przewodniczącego 

3) ………………………………………. - Sekretarz 

 

3. Założenia: 

a) Cena wywoławcza netto: …………………… (słownie: …………………………………………..………….) 

ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia ………………….. r. 

b) Wysokość postąpienia:  ……….…………….netto (słownie: ……………………………………………….……….) 

 

4. Warunki przystąpienia do przetargu: 

 wniesienie wadium w wysokości 5 % (…………….…. zł.) ceny wywoławczej na konto 

Sprzedającego z dopiskiem: „Wadium -…………………………………………………………………..”. 

 okazanie członkom Komisji Przetargowej dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów 

gospodarczych dodatkowo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypisu z rejestru 

handlowego albo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenia  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów, z których wynika 

umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu. 

 przedłożenie członkom Komisji Przetargowej podpisanego oświadczenia wg. dołączonego do 

ogłoszenia wzoru. 

 

5. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono: 

 na stronie internetowej Trakt Sp. z o.o., 

 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Holdingu KW sp. z o.o., 

 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Aktywów Państwowych, 

 w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki, 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Termin wpłaty wadium: 

………………………………………………………... 

 

 

  

7. Miejsce i termin licytacji: 
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Licytacja odbyła się dnia …………… r. godz. ……….. w pokoju ……..  pod adresem 

…………………………………. 

 

8. Nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeniu 

do licytacji: 

a) ………………………………………………………………………………….…. 

b) ……………………………………………………………………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………. 

 

9. Komisja stwierdza co następuje: 

1) W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży to ………….…………zł. 

netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………...) 

2) Nabywcą jest:……………………………………………………………………………………………………… 

3) Wadium złożone w wysokości …… zł. (słownie:………………………………………..) przez nabywcę 

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 

 

10. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

11. Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przewodniczący  - ………………………………….. 

Sekretarz  - ………………………………….. 

Członek  - ………………………………….. 

 

Nabywcy   - …………………….……………. 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

……………………………….……… 

Załączniki do protokołu: 

1) Lista obecności wraz z oświadczeniami oferentów. 
2) Przebieg licytacji ustnej z dnia ………… 


