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Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami informuje się, że podane zostały
do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe
w Gdańsku pod sygn. akt XII Ns 1324/19
toczy się postępowanie z wniosku
Janusza Choromańskiego

z dnia 26 lutego 2020r.

o stwierdzenie nabycia spadku

po Elżbiecie
Werońskiej-Puczko,
zmarłej dnia 26 września 2019r. w Gdańsku,
której ostatnim miejscem zwykłego pobytu
był Gdańsku ul. Rubinowa 1/17.
Sąd wzywa ewentualnych spadkobierców, aby
w ciągu trzech miesięcy zgłosili się i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym
razie zostaną pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

Gazeta Wyborcza
Wtorek, 3 marca 2020

nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. oraz
Skarbu Państwa - przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykazy wywieszone są w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4 na tablicy elektronicznej umieszczonej na Sali Obsługi
Klienta, a ponadto wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl i Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., natomiast Skarbu Państwa
– w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

oferta krajowa/33995334.n

§

Sygn. VIII Ns 264/19

Dnia 21 lutego 2020 roku

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII
Ns 264/19 toczy się sprawa z wniosku Bank
Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie
o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie
Kisiel, synu Bolesława i Stefanii, zmarłym dnia
13 września 2016 roku w Zabrzu, ostatnio stale
zamieszkałym w Zabrzu.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech
miesięcy od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

oferta lubuska/33994723.n

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU
WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej w obrębie miasta Cybinka, przyjętego
Uchwałą Rady Miejskiej w Cybince Nr XIX/106/20 z dnia 27 lutego 2020r.
Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem
i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cybince, w godzinach od 900 do 1400 oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cybince pod
adresem cybinka.bip.net.pl
Burmistrz Cybinki

oferta krajowa/33995171.m

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz.1490 j.t.)

Wójt Gminy Bobrowice

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu,
pok. nr 10 lub pod nr tel. 68 391 92 28 w godz. 8.00-15.00.
Wójt Gminy Bobrowice
/-/ Wojciech Wąchała
oferta lubuska/33994857.n

Burmistrz Miasta Żary
ogłosił konkurs na stanowisko

DYREKTORA
Muzeum Pogranicza
Śląsko-Łużyckiego w Żarach
Warunki i regulamin konkursu zamieszczone zostały:
1) na stronie podmiotowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.zary.pl oraz na stronie internetowej www.zary.pl,
2) na stornie podmiotowej instytucji kultury w Biuletynie Informacji
Publicznej bip.muzeum.zary.pl oraz na stronie internetowej
www.muzeumzary.pl

oferta lubuska/33994977.n

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 )
informuję, o wywieszeniu w dniu 3 marca 2020 r., przez okres
21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice 131
oraz zamieszczeniu na stronach internetowych tut. Urzędu:
www.bip.bobrowice.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży stanowiący załącznik do Zarządzenia
nr 16/20 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 27.02.2020r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Burmistrz Świebodzina
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin
1. Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 340/112 i 340/117
o pow. 1,6597 ha, w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny:
3, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00049764/7
bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń.
2. Cena wywoławcza nieruchomości:
- 1.800.000,00 złotych netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu: 2.970,00
netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży.
3. Wadium:
- 360.000,00 złotych, wpłata wadium w pieniądzu do dnia 30 kwietnia 2020r. Za termin wpłaty
wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin.
4. Termin i miejsce przetargu:
- przetarg odbędzie się dnia 5 maja 2020r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie
ul. Rynkowa 2, pok. nr 38 (II piętro).
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń, na II piętrze,w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, a także opublikowane na stronie
internetowej www.bip.swiebodzin.eu.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
- Wydział Gospodark Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro, tel.: 68 4750914

oferta szczeciñska/33994579.n

oferta lubuska/33994601.n

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika SawickaKostiuczuk (tel. 95 717 40 50) ogłasza, że w dniu 27.03.2020 r. o godzinie 10.30
w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę przy ul. Wolności
14, w sali nr 5 odbędzie się

pierwsza licytacja
prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 147/1 położoną
w obrębie ewidencyjnym 0011 Breń, gmina Bierzwnik, o obszarze 1,0468 ha.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00023964/9. Nieruchomość jest
niezabudowana, odłogowana rolniczo o przeznaczeniu na cele rolne, kształt działki
nie jest regularny, nie jest regularna hipsometria działki. Działka na obszarze
0,1404 ha stanowi łąki ŁV, na obszarze 0,3021 ha nieużytki N, na obszarze 0,6043
ha grunty orne. Działka nie jest uprawiana. Działka nie jest uzbrojona, wzdłuż
jej północno-wschodniej granicy przebiega sieć wodna oraz elektroenergetyczna.
Działka ma pośredni dostęp do drogi publicznej. Suma oszacowania wynosi
31.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
23.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej
dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej
banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010
4770 4762

oferta lubuska/33994856.n

Syndyk masy upadłości Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza
z dnia 13 lutego 2020r., zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci: ruchomych
składników masy upadłości pozostałych w masie upadłości po skutecznej sprzedaży w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena rynkowa ustalona przez biegłego sądowego dla potrzeb
postępowania upadłościowego.
Oferty pisemne, które powinny zawierać dokładne określenie oferenta wraz z adresem i numerem telefonu kontaktowego, określenie
przedmiotu transakcji, oferowaną jednostkową cenę nabycia brutto, 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 14 dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia (liczy się data wpływu oferty).
Z wyceną ruchomości można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy sygn. akt V GUp 13/19 lub w Biurze Syndyka codziennie
w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) oraz na stronie internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl
w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.

oferta lubuska/33992428.n

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk
(tel. 95 717 40 50) ogłasza, że: w dniu 27.03.2020 r. o godzinie 10.00 w budynku
Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę przy ul. Wolności 14, w sali nr
5 odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość,
położonego w miejscowości Boguszyny. Dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
SZ1C/00009960/7.
Lokal mieszkalny jest o powierzchni 62,20 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju, usytuowany jest na parterze budynku. Lokal ma dostateczny stan
techniczny i niski standard wykończenia i wyposażenia wnętrz. Lokal wymaga
gruntownego remontu.

oferta rzeszowska/33995212

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
informuje:
stosownie do art.35 ust 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r. poz. 65) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Żarach przy Pl. Rynek 1-5 oraz na
urzędowej stronie internetowej: www.bip.zary.
pl, zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Żary o statusie miejskim przeznaczonych
do zbycia oraz oddania w dzierżawę objętych
Zarządzeniami: WA.0050.45.2020 z 20.02.2020r.,
WA.0050.46.2020, WA.0050.47.2020 z 21.02.2020r.,
WA.0050.49.2020 z 24.02.2020r.. Wszelkich
informacji na temat przedmiotowych nieruchomości
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Architektury i Zasobów Komunalnych., 213 b, tel.
68 470 83 19, 214 b, tel. 68 470 83 31.
oferta krajowa/33994708.mn

oferta lubuska/33995275.n

Burmistrz
Wolina
Informuje o wywieszeniu
w siedzibie Urzędu wykazów
nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy i sprzedaży
o numerach:

OAS.0050.29.2020.ŻK
OAS.0050.35.2020.ŻK
OAS.0050.36.2020.ŻK

Z prawem do lokalu związany jest udział 144/1000 części w częściach wspólnych
budynku mieszkalnego oraz działki nr 233 o powierzchni 0,1122 ha. Dla
nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą
KW 9954-A.
Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 36 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 1240
3927 1111 0010 4770 4762
SZB 1

oferta szczeciñska/33995148

oferta lubuska/33992427.n

