OGŁOSZENIE IV POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
na SPRZEDAŻ / NAJEM / DZIERŻAWE
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,
Oddział w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141,
NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 575 920,52 PLN
wniesiony w całości.

ZAPRASZA
do IV Postępowania ofertowego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu –
działek nr: 1836/329, 1840/324, 1832/326, 1834/325, 1800/326; 1806/324, 1803/325,
1915/223, 1831/223, 1838/281, 1916/281, 1702/320 wraz z prawem własności
budynków i budowli położonych w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 12

Nieruchomości objęte są Księgami Wieczystymi Nr: KA1L/00008416/8 oraz KA1L/00005251/2 prowadzonymi
przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach - V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON
Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność
TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych nieruchomościach, tj.:
Dz. nr 1915/223: linia kablowa nN 35 m2, linia kablowa SN 20 m2, 4 złącza 1 m2;
Dz. nr 1838/281: linia kablowa nN 15 m2;
Dz. nr 1916/281: linia kablowa nN 1,5 m2;
Dz. nr 1702/320: linia kablowa nN 1 m2;
Dz. nr 1806/324: linia kablowa nN 7,5 m2,
Dz. nr 1831/223: stacja transformatorowa 48,5 m2, linia kablowa nN 9,5 m2, 2 złącza 0,50 m2 (z uwagi na duże
zagęszczenie urządzeń energetycznych oraz konieczność zapewnienia Spółce bezpiecznego dostępu do tych
urządzeń służebnością przesyłu objęta jest powierzchnia 870 m2),
o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.
Oferowana cena zakupu nieruchomości opisanej powyżej nie może być równa lub niższa niż
1.750.667,00 PLN (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem
złotych 00/100).
Wadium wynosi 87.533,35 zł. (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote
35/100).
Płatne do: 23.06.2020 r.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 25.06.2020 r. do godz. 09:00 do Kancelarii Spółki mieszczącej się
przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie (42-500), pok. 118
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli
informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na
stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.taurondystrybucja.pl/rodo.
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Termin i miejsce przeprowadzenia Postępowania:
Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 11:00 w budynku siedziby TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 (pokój nr 306).
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Postępowania:
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu Postępowania można uzyskać:
telefonicznie: Pani Joanna Sagan, tel. 572-886-132 lub mailowo: joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl.
Spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.
Szczegółowe informacje o przedmiocie Postępowania oraz o warunkach Postepowania ofertowego
zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucja S.A., ul. Małobądzka 141 42 – 500 Będzin.
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