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Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Stargard
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1. Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 334
o powierzchni 0,8203 ha, położona w obrębie 19 miasta Stargard przy ul. Szarych
Szeregów. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW nr SZ1T/00052762/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.320.000,00 zł
(słownie złotych: dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT
Wadium: 232.000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści dwa tysiące 00/100)

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 336
o powierzchni 0,5283 ha, położona w obrębie 19 miasta Stargard przy ul. Szarych
Szeregów. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW nr SZ1T/00052762/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1.610.000,00 zł
(słownie złotych: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Wadium: 161.000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100)
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Stargard przyjętym uchwałą Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 26 marca 2019 r.
nieruchomości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (symbol:
MW,U.09, MW,U.09/1).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS – ul. Struga 29 w Stargardzie w sali
przetargów w dniu 29.10.2021 r. – poz. 1 o godz. 11:00; poz. 2 o godz. 11:30.
Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 najpóźniej w dniu
25.10.2021 r.
Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard.
Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami
zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
przy ul. Andrzeja Struga 29 oraz zamieszczonym w terminie od dnia 27.08.2021 r. o dnia 29.10.2021 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bipstargard.pl, a także na stronie
internetowej www.tbs.stargard.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 578-34-91;
Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29, pok. 13 tel. 91 819-24-45 .

Przed Sądem Rejonowym dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie
w XVI Wydziale Cywilny pod sygnaturą
akt XVI Ns 349/18 toczy się

postępowanie z wniosku
Miasta Stołecznego Warszawy
z udziałem Pawła Sowińskiego
i Roberta Sowińskiego
o stwierdzenie nabycia spadku
po Marku Sowińskim, synu
Władysława i Kazimiery
z domu Sobas, zmarłym
w dniu 31 sierpnia 2017 roku
w Warszawie,

§
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INFORMACJA
Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograﬁczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2020 z późn. zm.),

Starosta Pabianicki
informuje
o wyłożeniu do wglądu osób ﬁzycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograﬁcznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych
dotyczących gruntów, budynków i lokali dla obrębów Mianów, Puczniew,
Wola Puczniewska, gminy Lutomiersk.
Dokumentacja zostanie wyłożona do wglądu w dniach od 10 września
do 30 września br. dla obrębów Mianów, Puczniew, Wola Puczniewska w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartograﬁi Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Kościuszki 25, pok. 5.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu
opisowo-kartograﬁcznego może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi
do tych danych.
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OGŁOSZENIE

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nysa, obejmującej: działkę nr 18/31 o powierzchni 6778 m2; karta mapy 24;
symbol klasouż: Bi; Poz. rej. G2242. Księga wieczysta OP1N/00084137/5
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym
symbolem 2P,U – teren o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, zabudowa usługowa oraz
o przeznaczeniu uzupełniającym: zieleń urządzona, ciągi piesze i rowerowe, urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami wolnostojącymi o identyfikatorze w rejestrze budynków
160705_4.0005.2699_BUD i 160705_4.0005.2734_BUD, położona w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak
Chrobrego, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.
Forma sprzedaży:
1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z przeniesieniem prawa własności budynków, w drodze przetargu
ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162).
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu obowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
z pkt. 1. Dokumentem potwierdzającym spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Oświadczenie w oryginale należy złożyć do dnia do dnia 26 października 2021 r.
w tut. Urzędzie pokój 226 – II piętro.
3. Komisja przetargowa w dniu 27 października 2021 r. wywiesi na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu listę osób zakwalifikowanych
do przetargu.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem budynku nr
160705_4.0005.2734_BUD, który jest przedmiotem najmu, przy czym umowa najmu zostanie rozwiązana z chwilą
rozstrzygnięcia przetargu z wynikiem pozytywnym.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.078.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych
0/100). Cena osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.
Wysokość opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz terminy ich wnoszenia zostaną ustalone przez
właściciela gruntu tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Nyskiego – ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.
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Syndyk masy upadłości Wojciecha Nowakowskiego – osoby ﬁzycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza
z dnia 06 sierpnia 2021r.,

Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie
I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie sygn.
I Ns 74/21 postępowanie z wniosku aktualnego
posiadacza Stanisława Kosackiego

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ
Z WOLNEJ RĘKI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY
UPADŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

O STWIERDZENIE NABYCIA PRZEZ ZASIEDZENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości Łucka,
gmina Lubartów, obręb 008 Łucka,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka numer 331 o powierzchni 0,9200 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie,
w szczególności następców prawnych Stefanii
Siarkowskiej, zmarłej dnia 19 listopada 1991 r.,
córki Franciszka i Józefy z domu Tchórz, aby
w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia
stawili się do Sądu i wykazali swoje prawa do
wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym
razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez
zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
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OGŁOSZENIE

1) udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej działkę nr ew. 155, o powierzchni 0,3820 ha, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, położonej w Oleśnicy, gm. Zagórów, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S00003737/4 – za cenę
nie niższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2) nieruchomość zabudowana młynem gospodarczym, stanowiąca działkę o nr ew. 325,
o powierzchni 0,0900 ha, położona w miejscowości Ciążeń, gm. Lądek, dla której Sąd Rejonowy
w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S00001504/8 –
za cenę nie niższą niż 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
Oferty pisemne które powinny zawierać dokładne określenie oferenta wraz z adresem i numerem
telefonu kontaktowego, oferowaną jednostkową cenę nabycia, określenie sposobu i terminu
płatności, zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i kosztów związanych
z transakcją, z dopiskiem: „OFERTA w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Nowakowskiego,
sygn. akt XVIII GUp 951/19”, należy przesyłać na adres Biuro Syndyka, ul. Narutowicza 55/6,
20-016 Lublin, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym. Syndyk zastrzega sobie prawo do wybrania najkorzystniejszych ofert
oraz do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza II
Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 411/18
toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa
- Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

O STWIERDZENIE NABYCIA
Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej działkę oznaczoną obecnie

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15, pok. nr 200 o godz. 10:00

numerem ewidencyjnym 852 z obrębu
0001 Izabelin, położonej w gminie Izabelin,
o łącznej powierzchni 0,1209 ha.

Z operatem szacunkowym, warunkami sprzedaży można zapoznać się w aktach sprawy sygn.
akt XVIII GUp 951/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII
Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w sposób i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na str. internetowej – www.nysa.eu oraz BIP –
www.bip.nysa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień
Publicznych UM w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również pod nr tel 77 40 80 560 lub 77 40 80 553

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby
zgłosili się w terminie 3 miesięcy od ukazania się
ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi
nabycie własności, o ile zostanie udowodnione.

ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub w kancelarii syndyka – ul. Narutowicza
55/6, 20-016 Lublin, w godz. 9.00 – 14.00 (tel. +48 723 34 45 56) lub na stronie internetowej
www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.
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PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w RADOMIU Sp. z o.o.
z siedzibą w Skaryszewie, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6
Adres do korespondencji: 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 47
tel. (48) 386-44-00
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GN.0530.11.2021

Wójt Gminy Słupsk
ogłasza przetargi i rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości dnia 29.10.2021 r., które obędą się w Urzędzie
Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna):

ogłasza:
Godzina

nieograniczony przetarg ustny w drodze publicznej licytacji
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku
47, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 23/38, 23/40 i 23/42 o łącznej powierzchni 5.374
m2, obręb 0080 Żakowice, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 1.361 m2 oraz
budynkiem socjalnym (łącznik) o powierzchni użytkowej 817 m2 stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot
własności, zapisanego w księgach wieczystych KW RA1R/00100432/2 i KW RA1R/00100431/5 prowadzonych
przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu.
Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości Gd.6831.37.2020.MJ z 12.08.2020 r. – działka nr 23/32 została
podzielona na działki nr nr 23/38 i 23/39 oraz działka nr 23/34 została podzielona na działki nr nr 23/40 i 23/41 (KW
RA1R/00100432/2); działka nr 23/36 została podzielona na działki nr nr 23/42 i 23/43 (KW RA1R/00100431/5); Działki
nr 23/38, 23/40 i 23/42 nie posiadają urządzonej księgi wieczystej.
Cena wywoławcza przedmiotu licytacji: 4.600.000 zł.
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT, o ile według stanu prawnego na dzień sprzedaży zajdą
przesłanki jego naliczenia.
Wysokość wadium: 460.000zł.
Minimalne postąpienie: 50.000 zł.
Dojazd do działek nr 23/40 i 23/42 – bezpośrednio z ul. 1905 Roku, do działki nr 23/38 z ul. 1905 Roku, następnie
przez działkę nr 23/40, poprzez ustanowienie na tej działce – w chwili zbycia na rzecz kolejnych nabywców
odpowiednich służebności gruntowych.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2021 r. o godz. 11.00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radomiu
Sp. z o.o., przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom, parter – sala konferencyjna.
Wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej określonej na wstępie n/n ogłoszenia należy wpłacić na konto w
Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr 7620 3000 4511 1000 0000 1732 40 do dnia 17.09.2021 r. przy czym za dzień
wpłacenia wadium uznaje się dzień, w którym wymagana kwota wpłynęła na wskazane wyżej konto bankowe.
Sprzedawaną nieruchomość można obejrzeć po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu: tel. (48) 386 44 18.
Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie internetowej www.pksradom.pl
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu jego rozstrzygnięcia bez podania powodu,
jak również prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

1

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale
I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 908/19 toczy
się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po Jerzym Antonim Lorkowskim, synu Bruna oraz
Marty z domu Massannek, zmarłym w dniu 28 maja
2015 r. w Inowrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym
w Inowrocławiu. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,
aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego
ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i wykazali swe
prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą
zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie
nabycia spadku.

ostatnio zamieszkałym pr zy
ul. Dolnej 21A m. 18 w Warszawie. Sąd
wzywa wszystkich spadkobierców,
aby w terminie 3 (trzech) miesięcy
od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia stawili się w Sądzie
i wykazali swoje prawa do spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą
zostać pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
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BURMISTRZ NYSY
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Położenie nieruchomości
i rodzaj przetargu

Nr działki

Bierkowo, kolejny przetarg ustny
9.00
248/3
nieograniczony
Płaszewko, kolejny przetarg
10.00
156/200
ustny nieograniczony
167/228
167/229
167/230
167/231
167/232
167/233
Krępa, I rokowania
11.00
167/245
nieograniczone
167/246
167/247
167/248
167/249
167/250

Pow.
działki
w ha

Wysokość
Cena
wywoławcza działki wpłaty wadium/zaliczki
netto w PLN
netto w PLN

4,5362

1.086.000,00

108.600,00

2,2627

1.360.000,00

136.000,00

0,1047
0,1047
0,1047
0,1047
0,1047
0,1047
0,1047
0,1047
0,1046
0,1044
0,1043
0,1042

565.000,00

56.500,00

Przeznaczenie nieruchomości
Teren unieszkodliwiania odpadów, teren
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
Tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów; tereny zabudowy usługowej

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki wykazane są do sprzedaży
jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni
1,2551 ha

Oznaczenie księgi
wieczystej
SL1 S/00035454/0
SL1 S/00092748/5

SL1 S/00069373/5

Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach nieograniczonych zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200
Słupsk, w sołectwie Płaszewko, Bierkowo i Krępa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.slupsk.ug.gov.pl/ w dniu 27.08.2021 r.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującymi na
dzień zawarcia umowy. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Wadium/zaliczkę należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Słupsk, Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000
0010, do dnia 22.10.2021 r.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie wymaganej zaliczki oraz złożenie zgłoszenia (zgodnie z ogłoszeniem).
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa nr 34, budynek B, pok. nr 12, i pod nr. telefonu 8428460 wew. 53
(Justyna Zbijowska).
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