redaktor prowadzący Jacek Brzuszkiewicz | Piątek 10 sierpnia 2018

Gazeta Wyborcza lublin.wyborcza.pl

Lublin
KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA

Magazyn

LU B L I N T O W Y !
Bajm, czyli 40 lat
minęło S. 2

MAGAZYN
Szalony pomysł
bufetowej S. 6

Zbigniew Drążkowski
Pizzeria, czyli szansa
na powrót
do normalności S. 4-5
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MAGAZYN LUBLIN
OGŁOSZENIA DROBNE
Biznes-Inne

ZDROWIE
LECZNICE

Lublin,
ul. Zana 29, ul. Szeligowskiego 6
tel. 81 524 34 06, 81 452 00 00

www.topmedical.pl

telefon:
tel. 81 53 790 53

LEKARZE SPECJALIŚCI
A - Z GINEKOLOG 501-385-552

3 km od morza

Seksuolog, Zbigniew Raj,
Lublin, Narutowicza 83/11, 0606 496 732

uzbrojone działki budowlane w Lędzinie,
przy szosie nr 102, między Rewalem
a Trzebiatowem po 750 m2
Tel. 601 50 30 50, www.ostar.pl

KUPIĘ
KUPIĘ każdą TOYOTĘ, MERCEDESA
Sprintera kaczkę ’190,124 TEL. 514 359 062

PRACA
DAM PRACĘ
MONTERA WENTYLACJI 606 793 980
Monter / Pomocnik montera / Operator
koparki - zewn. sieci wod-kan, stała,
zakwaterowanie, Warszawa. Tel. 795 135 507.

PRACA ZA GRANICĄ

biuro@lublin.agora.pl

SPRZEDAM GRUNT

Ginekolog, USG 4D, Świdnik, 602 111 410
www.poradniadlakobiet.pl

AUTO-MOTO

faks: 81 53 790 27
(nie dotyczy
konsumentów)

NIERUCHOMOŚCI

MPM Group Sp. z o.o.
zatrudni spawaczy,
elektryków i monterów.
Praca w Niemczech.
Tel. 63 248 21 00
Praca w Niemczech dla
OPIEKUNA/KI SENIORÓW. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdu i pobytu.
Promedica24: 505 337 777

Sprzedam 8,5ha ziemi rolnej, częściowo
zalesionej- młodnik 20-letni we wsi Mącice,
powiat Przasnysz, tel 784 396 717

RYNEK KOMERCYJNY

NOWE BIURA
do wynajęcia
27mĂ (IIp)
5 min. od centrum Poznania,
parkingi za darmo
30,00 zł/mĂ

Tel. 61/ 8743 753

Gazety Wyborczej

USŁUGI
Garaże blaszane, bramy garażowe montaż,
transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl
84 539 81 91, 81 751 55 92, 604 397 105

TURYSTYKA
Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sałna, 604261664, ranchobonanza.pl
DZIWNÓW WCZASY DLA SENIORÓW
Z ZABIEGAMI MORZE 50m 913 813 052
www.owzastal.pl

MATRYMONIALNE
Biuro Matrymon. tel.817471905,663919260

internet:
wyborcza.pl/reklamaGW

w Biurach Ogłoszeń
Gazety Wyborczej
w Lublinie
i okolicach

Lublin,
ul. Krakowskie
Przedmieścia 21
poniedziałek - piątek
w godz. 9-17

BP – Wydawca nie odpowiada za zawartą w ogłoszeniu
deklarację.

33824035.z

Syndyk masy upadłości Beaty Cielniak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 24 lipca 2018r. ogłasza

33823368.n

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Cyców dla linii
elektroenergetycznej 400kV
relacji Chełm – Lublin Systemowa

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie
oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września
2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 10.00 do 11.00.

upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem
sporządzonym przez biegłego sądowego.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1), art. 39 ust. 1, pkt. 3, art.
40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz stanu prawnego
przedmiotu przetargu (operat szacunkowy i inne) są do
wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości, ul. Narutowicza 55/6, w Lublinie, codziennie w dni robocze w godz.
9.00-14.00 (tel.+48 723 34 45 56), na stronie internetowej
www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Przetargi oraz w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w aktach sprawy
IX GUp 58/18 „of”.

33823673.n

Syndyk masy upadłości Agnieszki Bańki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 20
lipca 2018r. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem
sporządzonym przez biegłego sądowego.
Szczegółowe informacje o przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy
i inne) są do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości, ul. Narutowicza 55/6, w Lublinie, codziennie
w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel.+48 723 34 45
56), na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl
w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Przetargi oraz w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s
w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St.
Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, waktach sprawy IX GUp
50/18 „of”.
33823676.n

Oferty pisemne, które powinny zawierać dokładne określenie oferenta wraz adresem i numerem
telefonu kontaktowego, określenie przedmiotu transakcji, oferowaną jednostkową cenę nabycia
netto, określenie sposobu i terminu płatności, zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich
podatków i kosztów związanych z transakcją, należy składać na adres: Biuro Syndyka,
ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48 723 34 45 56.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art.
39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXIII/202/17 Rady Gminy Cyców z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm
– Lublin Systemowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii
elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do w.w projektu planu w dniach od 20 sierpnia
2018 r. do 17 września 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cyców przy
ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego
publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI

BIURO
OGŁOSZEŃ

stanowiącego udział wynoszący ½ we współwłasności lokalu niemieszkalnego, ujęty w spisie inwentarza
w części 3 - Nieruchomości i użytkowanie wieczyste pod pozycją 2, dla którego w Sądzie Rejonowym
w Kraśniku prowadzona jest księga wieczysta nr LU1K/00011775/3, w trybie wyboru najkorzystniejszej
oferty, za cenę nie niższą aniżeli wartość oszacowania. Szczegóły dotyczące oferty znajdują się pod
adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce oferty sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.

MATERIAŁY I USŁUGI

Biuro Ogłoszeń
ul. Krakowskie Przedmieście 21
20-002 Lublin

33820556.pl

Syndyk masy upadłości Janusza Skrabuchy prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą EMODO Janusz Skrabucha w Kraśniku (sygn. akt
IX GUp 65/16) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki prawa do
nieruchomości położonej w Kraśniku przy ul.Lubelskiej 1,

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Cyców
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 02 października 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wójt Gminy Cyców
33824208.z

33823754.n

