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PBdniotcm Reguloinu Śą żedy i Ęb poŚlępowia przy sp@iaży akłvów t'w5łych
l ) n.eMhońcś.i.z rylącani.n at]ado*1cn bkali mi€Ś2ta|nycL
pozpmdutcyjfu.
2) ruchomośc'

s2
spŹćdd !t!vów fwalych. ństęPujena4!d!ch i w Eybic ÓlcśIonychN:
l ) UmoM. spólki Kon$Ejm octtoy Kop.|ń sP' z o.o'
2) UchNalefaŹ4du Kon&Ejum ochmny Kopolńs!' z o'o'
3) Niniejsz'n.'R.gulańinic'''".
$3
llekrca w Esulmidejd

moq o:

l) sŃkc - na]€ł pŹ.f lo rcMjeć Koo$cjM ochrcny KoPdń sp. z o.o'
2) Akl'Mch należłpŹez to rzuieć ak'va ołEślÓn€ w $ l.
]) o|crcic i.restycyjnej . należypżcz lo ozmieć dokumentpErcnlujqcy a]dywa
Konsorcjm ocleny Kopalńsp' z o'o' pŹeaaMnc do fbycią
$.1
L]cńwalyz.żądu spółti $'n.ga zby1veie i nlbywje aklywów Na]ych o w'nościóu.
nej lub prakmcająccj ówńowańośćkwoly l0.000 euŃ w zlolych obliczonejzgodniez $l]
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ofeflę ińqe'tycyjnąPtygoloMje' ulpcłrj! i.l':lu|izuje zesqjłMełetingu i spzsdł'\'

sŃ|ki'

2- ofcn' inweśycyjMńŃi byćmzposehniea pop@2:
l) wifuslimję na Śrnach intmelowych:
. KońsorcjuńochmnyKopalńsp' zo'o.
. pośE{nikóww obfucienieruchońÓścimi.
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2) lmi6aanie be.tół i tablicrcklamowych
w oĘbie zbyłflychnieruchoności.
3) pEĆoMików zeŚPoIuM&I€lincu i sprŹedBży
w bezpośrc{inicn
b altach f polcn.
.jalnyni mbrrcMi.
i' Dod.'koe ofefu inwĆsocyjMmo^ b}ćrc7'polłĄAhńim poptr/:
l ) *iruliu cję ru sto.&h iń!€meto$1ch irśn@ji i podmiotóweospÓdmzych prołn.
dzącychdzialalnoś.
w z.d(6i. ofeownia i obmtuni.ruchonoś.imi'
2) publilacjew p6ie o AĘgu lołalnymi ogóInokmjovymofu sp€cjalistycmcj p6ie
]) rfoi6rcaje

M hbliąch ińlbmacyjnychoddzio|ów KonsoEjm ochrcny Kopalń

]) pEco*nikó\'oddzialóv (on$rcjun ochńn' Kopalń sp' z o'o-.
5) p@o\Tikólv biu' IbśEdnid$a w ob'eic nieruchonokimi. M ztdfuh okEś|o'
4' DŃ'zję w sPBwie sposobudodarlow.gofozpowsahniani! o.eńy, zgodĄief ust. ]'5
podejmuje
zalząd sŃlki'
$E
l' z.ąd sŃlki Podejnujedec)"ięo zby.iu .lqN'w z uw8tędrieni€m zpisu $ 6
2' zespol Md|ćfngu i spŹcdażydokonujeoględzinaltywós pżearczonych do zb'cia i
Ń3|!. w pŹĘadłunieruchomości'
ich smngeodezyjnopmwnyi techricao- uf'(o
pŹcptowadz
*).
nNcnlar'Źcję,! w plzypldkuruchomości
slań$chniczno
okreś|a
], ZcsŃl Maltetńlu i sp'zcd.'!'Udzio|o
wye|kiĆhińfÓmacji i \jŃnień dollczacych
oelęd2i.
o@
ldośępnia
dorumcnty
będącew j.8o dyspozycji.
Przdmiofu
jdś
a' wFiki.n og]ęd2j. opiaia sPndbn^ pflp zBPa Makćdrs! i sp?'d.ży stfuc
wiq.s podsl.łędo miePczria allywó* w l'T ni€ruchońościw ofcrci€ inwŚycyjnej.
ot.sPRZEDłŹ
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|- w meh pŹygolosańi! ak}tów do sp7td.ży z6p'l M&lctingu i spŹcda,ł:
l) pŹyjnuje i EjeŚruj. zllÓŚz€nia klicnlów.
2) ud2ielalłioton infomacji dotyczącychsttywów ei.gzc7.n'cb w oferciĆinw€'
]) ołlua]izujei.fofu.cje o sunie geodcfyjń'ń i pńńyń iicruchomoś.i.
.|) .l'oalifuje 'nfońejĆ o suniĆlthnichym i spo$bic uż}'lkosm'.fuchonołi.
5) małia i odbicń op€Bt Wnło*! otEślającywńość*r}Nó\ a ułżc ud'e|a
iń.omacji rccrcmMom majątko$rm.
ó) mowia i odbi€m o.lizę ckonomicaĄ uśdającąskutłi finansse o@ uwmnl(o.
w.nia poda&owczwiq ee z a](ttvlni pżygoloł}wunymido spŹ€dażry.
?) wnioslojedo z!'Ąd! w spńMch' o klórych mowaw 0 4. bądzdo wiccpBzesa za
ŹądUw spBwacho klórych mow. s $ 6.
2'
An']izę €tonomiczrą o ld!rcj now w 6l.l pk!6' s!o1,qdz z.spó'łds. Fines*o.
Ks.ęgo$ych.Anali'! poMM awjcEć w sZZgólnN|:
l) wańo$ikię8owc.t|ysów.
2) osią8ee pŹcz sŃlkę pŹychodyi ponoserć koŚay. fwiq24e z g}t'}ami'
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Rqulanin pusteJlowia Fz, slreduz!
ah'\dr l{aLth KeytLjm
o.hmn} Kopalń ą,': o o
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3) polwi$d7.ne paz zcspoł ds' Fin.n9wo . Księgoslcn s1awkipoda(u vAT do
olircślenia
ceny*1wolawc^j brunoi ccńy spredażybrutloallyvóv'
jcżc'
]'
RozpoczęciepMesu $fłanianianobyłcy w dlodzs pŹet.lgu nieocrmiczońeBo.
|i sk|adnikok'avów pŹclGca óWowonośćw z|olychkwoty 50 000 eu!o'wynrosa
achowaniapioceduopignychw $l l i $l2 iinićjszgoEgulminu.
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l ' P7.lar8 naspŹedażatt}ryówoĘmiajs zcsŃł MEl€tingu i spPJda4''
]. Konisj. pfubr8osa dzialov skłldzie] osób.
]' Końisji pzclarsorrej pfuBodńicz-' Kicto$nił zćŚpol! i spŹ.d'4'lub i@ o$ba !o\o.
lM ptrz ŹbŹądsFółti'
{ ?hrrądspilłi powołuj€kÓn'sjc Fcta.gową'
5' w pncach konisji pretlrgoqtj w uedńionych przy!ad*2.hnogĄ Ucb|liczyć. h.Ź
pnwa glosq eksp.rci spoa sŃlli powoltwei na Miosk Prewodniczą!€8o komisj'
F.c|aĄowĄ pfez zTząd.
ó' N.dzfunadpńcmi komisjip#laĘowejsFomjc Zauąd'
7.
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l ) zgody Rady Nadbl@j. sto$mi. do posrMow'eń { 23 pL1'2Umoq} six'ki.
\łsŃln'kós. s|o$wnie do poshosjeń $ j8 Umow}' sńlki.
]) Ź-godyzgfuńadbi.
3) uŚod' MinistE skabu Pńs|wa na dokondńi€ czynnościpawne.i w ztJsi. lozpo./,.t.
d7óia skladrikmi ahywów. j€ż(li w!ńość r}r*ova pżedniot! EzpoŹ4d4ni'
pżĆkdca ńMowano$ w 'olych Nett 50 000 euo' śosomie do posbnowicń
!ń'5o ust'l ustał}z dnia8 sieĘni! |996.' o redach slkonylmia upEwnicńpzy.
sllBującychskfubowiP3ństw!(Dz' U' Nr 106.poz.49] f póż!'h.)'

$t2
| ' '|jąd sńlki uśalatmin avmia Mowy spŹed.ży alqvów i rvz!'qa nlbywcę do
sbsienia s'ę u omcrcn)m lemini€ o@ ńicjsu do jej podpimia'
]. N.b's!y niefuchomoś.isą rcbo\iąani zpl&ić a|ą ceoę sFfĆdaży bajńńiej Ń cn\i|i
,!$arcia uńo*! w fomic aku noleia|n+o. z z5t'feżnim pośa.ołio !sl' J.
j' N.bysly ruchomoii są zobowiąuni ZP|mić ca]ą c€nę spz€daż]' v teminic ws|dr.
n) n s mosie pŹeil \r'wdanicńprz.dniou !mo$'.
po asarciu umowy
]' w'dmi. nabywcy pŹedmiotu spr^ddżt ndępujĆ ni9łlsbje
pue*Eca
s zlo.
róMoMńo*
i aplaceniu ceny nabycią chyba żEs\|adnik ott'avó$
po *llonicńi! nablvcy w dNnT pzeulgu fobowią.
l'ch kwoty 50 0o0 €uo. sówb
jcŚ
pżedwśĘpn.j
7.ny
on do zpdafołmia
uno$1 spfudaży Śmosiącej zlączńik do
wniośku
*iefowmegodo:
' RadyNadzorcćj'stoswnic dÓ posmnowień
$ 2] pkl.2UmoBf spólki.
b/ frtomadzcniawspó|ników'slosoMic do poshnowi€ ń $ ]8 UmoĘ spólki.
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5' w Puypgdkugdy mb'ryco posiadałyma8llnc na]eżlościw KoK sp' z o'o. istnieje
po
nożliwość
ap|aly a p@dniot spEedażypopf,ef lajemne poĘcenic nlleżności.
uzyśkńi!zgodyzaŹądu'
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spŹedażnińchomoii. rńlyó sfiość rynl.oM patrca
óMowoność * zlolych
po|skichk*oty |0 000 em. ob|icbn.j M po4'lo\ic śr€dnjegok6u oB|ogon.8optrz
Nlodoly Bmt Polski s€dlu8 sMu z dni! popzedzjącc8o dzieó pod:ęcisP.B:f i!,nĄd
uch\e| /! 45 Uńo$} sŃlE/ w spńNic sp*d.ż'' pŹedńiolo\tlch nicruchoności.
od.
było się ł'dmdzc pu cE3u'
2, ccnu s1lolawca ńieruchomoś.i'o łlólych now. w usl'l' w pieBszym pPlurgu
nic możebyć nixu trD jej aktuo|nułdńośćryn]oNa 6l.]ona prez @.zÓfnnvcóa'
o jcże|i vańościtej nie możnau$a|ić' cen. ta nie moż! być niżM od jej wońości
których łańośćrynkow. pul@ca ńWowańośćw zlolych !ol.
L spradoż ruchomości'
skich lwoly 5 000 eurc' oblk2onejna podnawieśrcdnieeo
ksu oglogonegop@z N!.
lodowy Bmk Polsli wcdłUgstanuz dria poPtrdzjącego podję.iedecyzji o śpftdgży
p'Ajmioto$}ch ruchońoś.i'Ódbyva sĘ w doda pulai8u.
.1. ccM s'$ola!.a
ruchońo*i. o łlórych nowa w BL ]. w pieNszF pP.l''!u
nic może być niżg niż jej ak@lM wńość ĄtkoM 6la]o@ prćf @fu'jaMórł.
! j.,!li vdości tj nie możm Bblić' sn. la nie moż€ być niżg od jej w!ńości
*}ceny .itfuchÓńÓś.i i ochomoś.i
MożnoodstąI]ićod doton)Ąenia pŹ.f zsaaawcę
jeże|i
prća.c7onych do spŹd!żł'
koszl ich syccny PrekEcfalby ich @noś. ryńkoŃą
|ubldy ŃśhoEościpfumzone do sp@da2y ĘdĄ mia]} Ustalonącenę8ieldową'
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l JeŹcli ł pieNszynj eBpie poslępowanicpr^lurgowe nie s)'Ioni nabywcy:
l ) 1v pż'padtu niefuchoności. d.k7. poslę'oN.nic pfttarrowe Mle,ł plzePBwldzić
E €cnę nic niższĄnjż2'] eńy $1uolawcej f pieNszgo putargu;
2) w pŹyp.dłu fuchomości. dd* poslępowuic putltgose na].4 pfupbMdzić a
@( nie ni'9ą niż l /2 my *}NolarcZj z picBsE8o pretaĘu
2'
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Jc^|i q'drugim €t.pie pos|ępo$diĆ t'żlt.rgow nie qloni Mb'Ąlcy b ajBno d|a
niefucnomościjat i dla Mhomoś.i d.lśe pośęposdie prć|..eowc ..lefy pŹe.
po\ad"i. a ccne die ni^zq niz allu!|M lMoś. tsięgot
obniż!ńi€ ceny zb'rydych ak(ywów lB.lych do Pozionu *!rtoś.i Lśięgowcj$T'
m.8' U€hwab z€rządu spólki'
Pżepisu Ust' l pki. l i 2 nie stosje się w pŹypadku. gdy pft!łg &sl'] uni.vażńio.

Regulad i, Pr 9 ę]b\|M iu rn.l spr.cda:''
ak,yó\' lryallch KoĄw}rci l o.hruz, Kopalń Sp' 2 o'o'

Kahsa|ljunl ochroll, KoPdlń sP,. o'a'

$ts
l. o8losćnie o pŹ€l.rgu żDiesza się rv / m:
l) dziemiku o 6Ęgu loka|nF, jeżeli ccna \1voławca predńiolu pŹel'r8u
jestniżva |ubrówna l00000euroj
2) dziemiku o aięgu ogó|ńopolskin, jcfuIi cena ł}wolawca pŹcdniofu PŹ€targu
pfuw!żM kwotę ]00 000 euo co mjńniej na 2 niesiące pŹed *}',ac2Ónyn teF
]) slronie inlemetovej sŃłl..
a) widocaym micjscu ł siedfibie spólki. a talż€ *'imycb miej$ach pŹyjęt}cb zł1.
cujowo do uńieszc76ia og|oszeń'
t . l.cmin skladuia ofeń oktśloÓy w oBlosreniu o pżeEgu nie może być l(JótszJ'
niż ]odńi pŹed ł]'aaczonyT lemineń' pŹy czym Ń o8loszenju lym powin'en bvć
m dokonmic oględzin pżed
usia]oDyco najmniej dwulygodńios! okes pr.aczoń'
ńiotu pftlŹJgu ptrz pot€ncjalnych nabywców
Zgłoszeniej€dńej w'łej ofelty *}sldcza do pŹeprosadzenia pŹet{Bu'
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w pEt{gu jlko o|ereńci nie mogąucrcstnicfyći
l) cz]oŃowic zarząduspólki.
2) cflońkowic komisji i ime osby, I.lóryn powicmno $}konańie c7łnnościzNiąu.
nych z pŹeproNa@nlenr pueBrgu]
]) małżonek'
dzieci.odzicc i lodzeńŚso osób.Ó którychmowawpkt l 2j
'1) osoby. kórc pozostająf osÓbmi' o których moBa s pkr l.2 w klinr stosunkuPEv.
nym Iub fałlycm}m. żeńo'J lo bud'ć uzsadnione wą pliwościco do ich b€^Lon

sr?
Pftt&E pŹepro*?da Śię tv fomic pŹetargu:

2. spŹedażakywół ! pŹettrgu nie noże fulą'ić 2 cenęnjższąod ceny wlwolałczcj '

oglosreńie o pŹclar8u powimo avierać:
l) ofnaczeniefińy. sicdzibęi adresspólki:
2) Ó7jaczenie leminu i niejsca p%prowadzenia pŹeuigui
]) oaacłnie rminu i niejscą q klóryń możla obejueć spŹedaMne aktyrva:
4) ottślenie nicruchomościbędącejpr2edmiolcmp!ćbrgu:
5) ł'vso*ośćceny wywo|awcuj. wadiun o@ post@icnja:
6) ozna.fenieteminu i s'ÓsobuMoszcni! w!di@;
mi€jsca. temiiu i tybu sk|adaniaol.en o@ okrcsu. w klórym olir1a jeŚ
7) wsl.aic
3) poucz€nie dotyczącespmw ołEślonycbniżejB st' 4 I l oEz w $ I 8 ut'8;
poucfenie dolyczące splaw o&tśloÓycb
9) q pŹypadku pŹelarg! pigmnceo
w$ 20 ust.3.
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Reluk|,in ?Ó!ęPon |nia Pl:, lPdllr.,
o.h,,oĄ Kapalń sP . D o,
lflab:ch KonloĄnń

k)h:O(ilh

othnn!

fu|d|ń SP f o o

wmnkiem prrysqi}ienia do lr.laicu jest wniesienie MdiM w $)$kości l 0% ceny
syBolawcaj spEd.łanych aktywó*.
5' wadiun Mosi się w gotówc€. w 8wdacjach bankosych |ub ubezpieczeniosrych'spól
ka moż!okrcślić
inn€ formyzbapicc7cnia. którenrogąbyćNIoszonena pokrycicsa.
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6' KoDisja pŹelegowa. ni€n'locmie prd rr}}ołUien lic}'lacji albo po otwarciu oleń
spnwd,Ą cry o|erenciwnieśliMdim s ńale7jae.jłfsokości'
7' wadim puepadam uecz spółki'jeż€ I i ż?dcnz uc/.sbikóv p.leu.gu nic ao|.fuj.
wadium złożoncpŹcz ofcrcntów. których o|eĄ nie zosteąpŹyjęt. zoŚmie Nócone
niezłlocaie po dokonaniuł'vboru ofeńy'
9' f. dalę dokonmia sfboru ofcńy uajc się datęotyarcia o|eń przglłlBov,ch/pEplowa'
d&iia lic'l&ji i spoŹądrnia pi$mÓego potokolu z jej pŹebieeu.
l0' wadium z]ożonepŹef nab|vcę zosluie aachorMe m pocfel ceny' JeżeIiładium
po z.
bllo flożone pŹe2 nĄwcę w inÓej fomie .iż N eotówcc. ulcBa o.o mlowi
placeniucalejcenynabycia.
ll, wadiumpŹcpadana Źccz sPółki'jeże|io|elent.k1óE3oofeńafośeie prięla. uchyli
sięod zwarci! umowy'
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|' P?ebg J-b} odbyvasięl d|od/epLb|nJejliclJcj''
2, P.felarg ÓLsień pże$odniczący końhji pŹclffgow€j i kierujejej placami'
]. Licylację pńwldzi osoba fizyczna Ęznacbna ptrz pŹe"odniczącego Lonisji pŹeld.
4,

'oVe /pojród e .Z|onLót'/qJnadoś ''It]'''.'IeI

wlvolując licytację podajc się do wiadomościprudmiot pBlargu o@ jego cenę wy

5' Posląrienjenie możeł}nosićnniej niżjcdenproceÓrceÓy wywolasczej'Zm|emł'ea
cena pŹŚajc wiązÓ ofcrcnla. gdy inny oferenl ao|erołJI wyższącenę'
6' Po uslanjupost@ieńlic)1aloi.upŹcdzjąc obecnycb-po lŹecin o8loszeniu'umyka
pzelaĘ i udziela prybici! ol!.en|ovi. klóry 2ml.fuwał najw)'ższ4ccne'
7, Do a\arcia umo*! sp.fedażydochodzi po spelnieniuloŚmowicń $ 12 usl' 2.4'
8. NabyNca. który w temimch otrcślonycbs s l 2 ust 2'1 nie uiściĆeń! naĘc'ą tnci
Pń*d *'nikające z pżybicia o@ Mdium na madach okeślonychw $ I 7 usl' 1I '
$19
Licllatoi

XW

rieełocznic po akończeniu |ic)'lrc,ji. sporząda plolokól z joj pŹcbicgu. któly

])
2)
I
4)

oznacz€nie Ć?su i niejsca lic},tacji:
imię i nazwisko licyalorł
ppcdmiorDareFu.s$\o)i\.1) q)qolJx./ej
|istę uczcstników licyacji z ryszcEgólnienień wysokościi rodaju *nicsioncEo

5)
6)
7)
8)
9)

imię i .wisko i miejsceamiesz*eia albo fimę i sicdzibe nabywcyl
cenęzofeowoą pftz nabywcęz aktywa:
oaacańi. suny.ja]q naĘwca uiścilm poczelceny:
$nioski i oświadc^ni!osób uczestnic7ącychw lic}lacjil
$himke o odcłlaniu prolokoluw obeoności
lczstnikó{' lic'1acji:
Rex,ldńin paslłPa$ahjd pr!! sPr:cll.4
ochrory KoPa|ń sp' z o a'
dktyl.ów hauĘch Końocj,n
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