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W Sądzie Rejonowym w Tychach Wydziale
I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 372/17
toczy się postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku po Gertrudzie Barysz,
nazwisko rodowe Kałuża, córce Henryka
i Anny, zmarłej w dniu 15 marca 1975 r.
w Tychach, ostatnio zamieszkałej na stałe
w Tychach. Spadkodawca nie pozostawił
testamentu.
Wzywa się spadkobierców bądź ich
następców prawnych, aby w terminie 6
miesięcy od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się do sądu, w którym toczy się
postępowanie i udowodnili swoje prawo
do spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu
o nabyciu spadku.
oferta krajowa/33746962.m

Syndyk Masy Upadłości
PPHU ALMIX Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Lublinie
oferuje sprzedaż wierzytelności
Syndyk zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup w trybie
sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługującej upadłej spółce. Osoby zainteresowane nabyciem wierzytelności proszone
są o złożenie oferty na Biuro Syndyka w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. na adres:
Syndyk PPHU ALMIX Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej ul. Okopowa 20/12, 20-022
Lublin. Szczegółowe informacje o sprzedaży
i informacje o wierzytelności są dostępne na
stronie internetowej:www.nsyndyk.pl
oferta krajowa/33747352.n

OGŁOSZENIA
I REKLAMY
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie w sprawie I Ns 807/15/S wzywa
osoby, które wykażą się tytułem prawnym
do nieruchomości położonej w obrębie
Zembrzyce, utworzonej z działki ewidencyjnej
2980/34 o powierzchni 0,0250 ha, powstałej
z podziału działki 2980 do odbioru depozytu
w kwocie 7.760,00 zł złożonego przez Skarb
Państwa reprezentowany przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie tytułem
odszkodowania za ww. nieruchomość, której
prawo własności przeszło na Skarb Państwa mocą
decyzji Starosty Suskiego nr WG-II.6821.2.2013
z dnia 19 września 2014 roku - w terminie
dziesięciu lat pod rygorem stwierdzenia likwidacji
niepodjętego depozytu.

OGŁOSZENIE

O UWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W LUBNIU,
oznaczonej jako dz. 33/1 (odpowiadająca pgr 33/1),
dz. 55/5, dz. 85/3 oraz dz. 90/2 (odpowiadająca pgr 90/2),
objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00063497/0, jak również dz. 3229/1 (odpowiadająca pgr 3229/1), dz. 3258
(odpowiadająca pgr 3258) oraz dz. 3276/2 (odpowiadająca
pgr 3276/2), objętych LWH 157 Krzeczów.

OGŁOSZENIE

zaprasza do składania ofert
na zakup ruchomości
pozostałych w masie upadłości za cenę nie
niższą niż 65% wartości oszacowania oraz
na środek transportu w postaci samochodu
Mercedes Benz Vito nr rej. RZ 26613
za najwyższą możliwą do uzyskania cenę.
Szczegółowe informacje dotyczące mienia
objętego sprzedażą można uzyskać w Biurze
Syndyka PEKUM Sp. z o.o. ul. Narutowicza 55/6,
20-016 Lublin, tel. +48 723 34 45 56 lub
na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl
w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż
z wolnej ręki.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby
w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się
ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Heleny Mastelówny, Katarzyny z Mastelów
Czyszczonikowej, Małgorzaty z Mastelów Krupińskiej,
aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie nieruchomości przez uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.

oferta krajowa/33746734.mn

Syndyk masy upadłości PEKUM Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 14/13)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
II Wydział Cywilny zawiadamia, iż
w sprawie o sygnaturze akt II Ns
1031/17 toczy się postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po
Eugeniuszu Mieczysławie Kluczyńskim
synu Wacława i Pelagii, zmarłym dnia
7 marca 2016 roku w Łodzi, mającym
ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi.

Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że
na wniosek Anny Mięsowskiej zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 475/17

oferta krajowa/33746732.mn

oferta krajowa/33747194

oferta krajowa/33747342.mn

WÓJT GMINY
GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Sędzia-komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp4/12 dotyczącej
upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego Firmy Handlowej Jago S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach, syndyk masy upadłości
przekazał sędziemu-komisarzowi piątą uzupełniającą listę wierzytelności, którą
przeglądać można w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego Sądu
Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23.

podaje do publicznej wiadomości, że
ma tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej ogłoszono przetarg na
sprzedaż następującej
nieruchomości gruntowej rolnej
niezabudowanej:

W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania
wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej
wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna
z jego wnioskami lub oświadczeniami.

a/ dz. nr 143/1 o pow. 0,3000 ha,
położonej w Tropiu, objętej księgą
wieczystą nr NS1S/000132026/5
- przeznaczona do sprzedaży,
cena wywoławcza 14200 zł,
wadium 1400 zł,

Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym
w treści art. 257 prawa upadłościowego znajdującego zastosowanie do niniejszego postępowania
w brzmieniu sprzed dnia 1.01.2016 r., pod rygorem jego odrzucenia.

oferta krajowa/33747341.n

oferta krajowa/33747576.m

Prokuratura Okręgowa w Lublinie,

Syndyk Glazury Królewskiej S.A.
w upadłości likwidacyjnej

na podstawie art.131 § 2 i 3 kpk

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca
2018 r. w siedzibie Sprzedającego:
Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem
(Sala Narad):

ogłasza sprzedaż
z wolnej ręki

informuje,
że w dniu 29 grudnia 2017 r. wydano

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz
z własnością wzniesionych tamże budynków, (hala
magazynowa wraz z niewykończonym budynkiem
biurowym) zlokalizowanych w Lublinie przy
ul. Metalurgicznej 9, za cenę nie niższą niż
7 900 000,00 zł netto.
Oferty należy pod adresem ul. Metalurgiczna 9B,
20-234 Lublin. Szczegółowe informacje odnośnie
przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr tel.
81 445 03 02 lub pod wyżej wskazanym adresem
właściwym do składania ofert.

w sprawie o sygn. PO IV Ds 17.2017, prowadzonej przeciwko Emilowi W., Robertowi S.
i Pawłowi B., podejrzanym o czyny z art.286
§1 kk i in., postanowienie o umorzeniu
śledztwa. Na wniosek pokrzywdzonych, złożony w terminie zawitym 7 dni, od dnia
ogłoszenia, zostanie doręczone postanowienie wydane w tej sprawie.
oferta krajowa/33747432.n

a/ Dla działki nr ewid. 143/1, położonej
w Tropiu - o godz. 09.00,
Informację o przetargu wywieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz opublikowano w BIP.
Dodatkowych informacji w sprawie
przetargu udziela Urząd Gminy Gródek
nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35
wew. 22 (pokój nr 22).

oferta krajowa/33747870.n

oferta krakowska/33747303.n

Syndyk masy upadłości spółki WĄS-BUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie (KRS
nr 0000297983) ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości w bardzo atrakcyjnych cenach:
1. SCANIA 124 ciągnik 6x2, KR 3G637, 1999 r
2. MAN wywrotka, KR 5G076, rok prod. 2001 r.
3. Scania R 113 8x4 wywrotka, KR 5G359, 1997 r.,
4. STEYR 32S31, KWI 26030, rok prod 1988,
5. Renault Kangoo, KR 1K712, 2002 r.,
6. Citroen Berlingo, KR 5G134, 2006 r.,
7. PEUGEOT 2 206 XA, KR 7G259, 2003 r.,
8. PEUGEOT 2 206 X-LINE, KR 6G809, 2003 r.,
9. KAMAZ 5320, KR 9G983, 1996 r.,
10. Scania R164 ciągnik, KR 9G840, 2002 r.,
11. Walec drogowy Stavostroj VSH 200, 1985 r.
12. Walec mały JVC VM 1500, 2007r.
13. Zbiór sprzętu komputerowego,
14. Wóz Drzymały.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi przewidziane regulaminem przetargu do dnia 6 lutego 2018 r.
do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres
Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data wpływu do biura syndyka).
Dodatkowe informacje oraz treść regulaminu przetargu można uzyskać pod nr tel. 516-564-553 lub pocztą
elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do
16.00.

§

oferta krajowa/33747908.m

PODGiK.272.1.2017
PODGiK.272.2.2017

INFORMACJA
z dnia 23 stycznia 2018 r.
o wyłożeniu projektu operaty opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków Działając na
podstawie art. 24a, ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2017 r., poz.2101)
STAROSTA GRYFICKI
informuje o wyłożeniu do wglądu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla
jednostki ewidencyjnej Gryfice w obrębie Borzyszewo i Zaleszczyce, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie.
Wyłożenie nastąpi w terminie: od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 6 marca 2018 r. w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gryficach – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ulicy Dworcowej
23, pokój nr 18.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie art. 4a, art.20 ust.1,2 i 3 oraz art. 22 ust.1 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U z 2017r., poz. 2101) oraz przepisów rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2016 r., poz.1034).
Zgodnie z art.24a, ust. 6 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w tym terminie i miejscu w określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia
dalszych etapów postępowania zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego ujawnienia nowych danych w operacie
ewidencji gruntów i budynków.

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu
pod sygn. akt I Ns 763/17 toczy się
postępowanie z wniosku ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o stwierdzenie,
nabycia spadku po Leszku Józefie
Dziechciarczyku, s. Józefa i Zofii,
zmarłym 24 grudnia 2015 r. w Porębie,
ostatnio stale zamieszkałym w Porębie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy
od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili, że są następcami
prawnymi po Leszku Dziechciarczyku,
gdyż w przeciwnym razie mogą zostać
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33747864.m

Gryfice, dnia 23 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE
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§

oferta krajowa/33747910

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu pod
sygn. akt I Ns 1370/16 toczy się postępowanie z wniosku Witolda Koclęgi o stwierdzenie, nabycia spadku po
Irenie Koclęga z domu Poznańska,
c. Jana i Matyldy, zmarłej 28 września
1986 r., ostatnio stale zamieszkałej
w Zawierciu.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy
od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili, że są następcami
prawnymi po Irenie Koclęga, gdyż
w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.
oferta krajowa/33747879.m

Syndyk masy upadłości
NPI „Ekomel” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sulechowie

Sprzeda z wolnej ręki 8575/10000 udziałów w nieruchomości
położonej w miejscowości Babimost ul. Leśna 3 A-C (poprzednio 1 A-C), na działce nr 2/9 o powierzchni 0,0759 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie, Księga Wieczysta nr ZG2S/00000554/4,
rok budowy nieruchomości 2009.
składającej się między innymi z lokali mieszkalnych:
- mieszkanie dwupoziomowe do wykończenia, o powierzchni 93,55 m2,
- mieszkanie na parterze, wykończone, przystosowane do osób niepełnosprawnych powierzchni
117,60 m2,
- mieszkanie na piętrze, do wykończenia, o powierzchni 91,70 m2,
- mieszkanie dwupoziomowe, do wykończenia, o powierzchni 133,01 m2,
- mieszkanie na parterze do wykończenia, o powierzchni 52,26 m2,
za cenę nie niższą niż 500 000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych).

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego
oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia nieruchomości, w przypadku osób fizycznych – oświadczenie,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, dowód
wpłaty wadium.

Oferty należy składać do dnia 09.02.2018 r. na adres: Biuro Syndyka, Barbara Rosińska
ul. Bohaterów Westerplatte 23 (p. 212 – 213), 65-078 Zielona Góra

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka
w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 23, pokój nr 212-213 oraz pod nr tel. 608 248 372.

Warunkiem rozpatrzenia ofer ty jest wpłacenie do dnia 08.02.2018 r. wadium w wysokości 50
000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek:
NPI „Ekomel” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Przemysłowa 15, 66-100 Sulechów
w ING Bank Śląski S.A. nr 70 1050 1520 1000 0090 3013 1826

www.dawro.eu

oferta krajowa/33747538.m

oferta krajowa/33747915.m
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