
 OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji
Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą  

w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice
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ZaprasZa do składania ofert na
Zakup prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:
1. nieruchomości położonej w katowicach w rejonie ul. ks. Mjra k. Wożniaka 12, obejmującej 

działki oznaczone numerami geodezyjnymi  1706/18 (1347 m2) i 1707/18 (162 m2), dla których Sąd 
Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze ka1k/00029027/6 
oraz działek o numerach 1709/44 (652 m2), 1710/44 (1973 m2) dla których Sąd Rejonowy Katowice 
Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00037838/3 wraz z prawem 
własności posadowionych na działkach oznaczanych numerami geodezyjnymi 1710/44, 1709/44 oraz 
1706/18 2 budynków administracyjnych spółki( 12b i 12c) o pow. użytkowej 1126 i 1287 m2 Cena 
wywoławcza prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wynosi 154 pLn netto za m2, 
a cena wywoławcza budynków 1 180 000 pLn netto (12b) i 1 280 000 pLn netto (12c). 

2. nieruchomości położonej w katowicach przy ul. ks. Mjra k. Wożniaka obejmującej działki 
oznaczone numerami geodezyjnymi 2027/18 (4660 m2) i 2028/18 (6936 m2) wraz z prawem 
własności posadowionych na działce 2028/18 dwóch budynków magazynowych o pow. użytkowej  
720 i 718 m2 oraz budynku socjalno-gospodarczego o pow. użytkowej 78 m2 dla których Sąd 
Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze ka1k/00029027/6. 
Cena wywoławcza prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wynosi 154 pLn netto 
za m2. Cena wywoławcza posadowionych na działce 2028/18 budynków wynosi 600 000 pLn netto.

3. nieruchomości położonej w katowicach przy ul. ks. Mjra k. Wożniaka obejmującej działkę 
oznaczoną numerem geodezyjnym 1725/18 (1052 m2) wraz z posadowionym na niej  budynkiem 
magazynowym o pow. użytkowej 443 m2 dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach 
prowadzi księgę wieczystą o numerze ka1k/00029027/6. Cena wywoławcza prawa wieczystego 
użytkowania nieruchomości gruntowej wynosi 154 pLn netto za m2. Cena wywoławcza 
posadowionego na działce 1726/18 budynku wynosi 90 000 pLn.

4. nieruchomości położonej w katowicach przy ks. Mjra k. Wożniaka, obejmującej działkę 
oznaczoną numerem geodezyjnym 2012/18 (9607 m2) dla której Sąd Rejonowy Katowice 
Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00058317/8 wraz z prawem 
własności posadowionych na działce 2012/18 budynku magazynu oleju o pow. użytkowej  
279 m2 i budynku magazynu i przepompowni oleju o pow. użytkowej 342 m2. Cena wywoławcza 
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wynosi  154 pLn netto za m2. Cena 
wywoławcza prawa własności budynków wynosi 246 000  pLn netto.
HMN Szopienice S.A likwidacji dysponuje również innymi działkami, w tym z sąsiadującymi z w/w 
nieruchomościami, które mogą być przedmiotem zakupu. 
Oferty należy składać w sekretariacie głównym Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 
12c w godzinach 9 do 14, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:
· oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy, 
· w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu 

osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, 
odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,

· oferowaną cenę zakupu netto i sposób jej zapłaty,
· dane kontaktowe: e-mail, telefon.
Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwo-
łania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny 
oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi 
oferentów telefonicznie lub e-mailowo.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod 
numerem telefonu (032) 759-13-02.  W tych samych dniach i godzinach można oglądać przedmioty 
ogłoszenia. 


