Ogłoszenia i reklamy

Gazeta Wyborcza
Wtorek, 12 października 2021

Syndyk masy upadłości Eugeniusza Wysokińskiego
- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

zaprasza do składania ofert na sprzedaż
z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej
oferty, udziałów w nieruchomościach tj.:,
•

1/6 udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu działki nr ew. 1920
o powierzchni 0,0018 ha oraz 1/6 udziału w prawie odrębnej własności murowanego
budynku garażowego, położonego przy ul. Wincentego Pola w Rzeszowie obręb
207, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg
Wieczystych, księga wieczysta numer RZ1Z/00045756/7 – za cenę nie niższą niż
1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

Oferty pisemne z dokładnym określeniem oferenta wraz z adresem i numerem
telefonu kontaktowego, z określeniem oferowanej ceny, 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, z dopiskiem „Oferta na zakup udziałów w nieruchomościach
Eugeniusz Wysokiński, sygn. akt V GUp 356/18” w terminie 14 dni od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Liczy
się data wpływu oferty.
Syndyk zastrzega sobie prawo do wybrania najkorzystniejszej oferty oraz do
skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać się w aktach sprawy
V GUp 356/18 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów 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 rzeszowska/34130304.n

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa
Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową
i ul. Prostą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
z późn. zm.), art. 39 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
a także uchwały Nr XXXII/562/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia
17 grudnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gorzowa
Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Prostą wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października 2021 r. do
9 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy
ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne
/ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania).
Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym pod nr 957355899 lub /505.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 15:00, w pokoju nr 7 (Urząd
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34) oraz za pomocą środków
porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku
– online. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o zgłoszenie
się do dnia 25 października 2021 r. na adres: pracownia@um.gorzow.pl lub pod
nr tel. 957355899 lub /505.
Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz na podstawie art. 39 i 40 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 można składać do
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania
uwag:
− na piśmie na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
− ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 899
lub /505,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl
z dopiskiem „uwagi do planu dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową
i ul. Prostą”
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 listopada 2021 r.
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SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
P.P.U. Altomar Sp. z o.o. w upadłości
w Świętochłowicach

Wyciąg z ogłoszenia Nr 65/II/2021
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

z dnia 4 października 2021r.

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność udziału
1
/2 części w nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Nasiennej,
obejmującej działkę gruntu nr 65/2 o pow. 110m2, zabudowanej budynkiem
gospodarczym o pow. 104m2 - objętej księgą wieczystą GW1G/00031186/7.
Zbywany udział w nieruchomości jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Pozostały udział 1/2 części w nieruchomości nie stanowi własności Miasta i ma nieuregulowany
stan prawny.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu z uwagi na kształt oraz brak dostępu do drogi
publicznej nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej i przeznaczona została na
poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

Regulamin przetargu wraz z opinią można przeglądać w Biurze Syndyka w terminie przewidzianym
do składania ofert w godzinach od 8.00 do 14.00
w każdy dzień roboczy. Informacji udziela Biuro Syndyka pod nr (32) 506-58-74.
oferta krajowa/34130207

OGŁOSZENIE

Cena wywoławcza wynosi 15.000zł.
Warunki udziału w przetargu:
1) wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 1.500zł – do dnia 12 listopada 2021r. na konto
Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286,
2) złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4, do dnia
12 listopada 2021r. dowodu potwierdzającego prawo własności - w formie aktu notarialnego
bądź odpisu z księgi wieczystej - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg ograniczony na
sprzedaż nieruchomości przy ul.Nasiennej”,
3) przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz
pełnomocnictwa osób ich reprezentujących, a w odniesieniu do osób prawnych – wypis
z KRS.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia
przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.
gorzow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w tut. Urzędzie w pok. 404 (tel. 95 73-55-585, 95 73-55-524).
W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do
przestrzegania zasad obowiązujących w obiektach publicznych.
oferta lubuska/34129559.n

OGŁOSZENIE P
REZYDENTA MIASTA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Koniawskiej i ul. Małorolnych
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu
29 września 2021 r. uchwały Nr XLII/721/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla
obszaru położonego w rejonie ul. Koniawskiej i ul. Małorolnych.

§

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze I Wydziale
Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 616/21 toczy się
sprawa z wniosku Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Jeleniej Górze przy udziale
Gminy Jelenia Góra, Ewy Domaradzkiej,
Sylvii Domaradzki, Sieny Domaradzki-Kim
o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie
Cieplak zmarłej 3.03.2020 r. w Jeleniej Górze,
mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu
w Jeleniej Górze. Wzywa się wszystkich
spadkobierców zmarłej, aby w terminie
3 miesięcy od daty ukazania się tego
ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze i udowodnili swoje prawa do
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być
pominięci w postanowieniu o stwierdzenie
nabycia spadku.
oferta krajowa/34129776.n

Sygn. akt I Ns 436/21
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny
pod sygn. akt I Ns 436/21 toczy się postępowanie z wniosku
Gminy Ochotnica Dolna o zasiedzenie nieruchomości
położonej w Ochotnicy Górnej, gmina Ochotnica Dolna,
składającej się z działki ewid. nr 10505/63 powstałej
z p.gr. 10505/49 z KW NS1T/00002776/8, działki ewid. nr
10530/1 powstałej z p.gr. 10530/1 z KW NS1T/00002772/0,
działki ewid. nr 10531/5 powstałej z p.gr. 10531/5
z KW NS1T/00002772/0, działki ewid. nr 10505/69
powstałej z p.gr. 10528/15 z KW NS1T/00002772/0,
działki ewid. nr 10505/81 powstałej z p.gr. 10527/6 z KW
NS1T/00002772/0.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby
w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości,
gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie
własności zgodnie z wnioskiem.
oferta krajowa/34130345.n

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie
Wlkp. toczy się postępowanie
o sygnaturze akt I Ns 210/21
o stwierdzenie nabycia spadku po
Zdzisławie
Budnickim,
zmarłym
dnia 24.12.2013 r. w Gorzowie
Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym
w Gorzowie Wlkp.
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wzywa
wszystkich spadkobierców zmarłego,
aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się
do Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. jako uczestnicy postępowania
o stwierdzenie nabycia spadku,
w przeciwnym razie zostaną pominięci.
oferta lubuska/34129569.n

INFORMACJA

Treść ww. uchwały jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (www.bip.wrota.lubuskie.pl/
umgorzow)

PUBLIKACJA W UZUPEŁNIENIU DO OBWIESZCZENIA Z DNIA 8.10.2021
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu
realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce „Ochrona danych osobowych”
oraz w siedzibie Administratora.

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą w Gorzowie
Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a także przysługujących
z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: ul. Łokietka 22,
66-400 Gorzów Wlkp. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu realizacji procedury sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,
a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
6. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.wrota.
lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

oferta lubuska/34130013.n

na sprzedaż z wolnej ręki pakietu składników majątku
rzeczowego w postaci środków technicznychi
za kwotę nie niższą niż 100% wartości oszacowania
tj. 158 600,00 netto zł. Rozpatrywane będą oferty,
które zostaną złożone od daty ukazania się ogłoszenia
o przetargu w prasie do dnia 19 października
2021 roku do godziny 14.00 w zamkniętych
kopertach, na adres Biura Syndyka w Katowicach
(40-158) przy ul. Jesionowej 22 z dopiskiem
„przetarg”.

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2021r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa
Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww. planu, w tym z uzasadnieniem, o którym
mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww.
ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w Wydziale Urbanistyki
i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. 7, w godzinach
pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
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oferta lubuska/34129189.n

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11,
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości

wykaz przeznaczonego do zbycia,
w trybie bezprzetargowym przez
Gminę Miejską Przemyśl lokalu
mieszkalnego nr 14 w budynku przy
ul. Wodnej 7 usytuowanym na działce
nr 658 w obrębie nr 207 m. Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), mogą składać
wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie
do dnia 23.11.2021 r.
oferta rzeszowska/34130053.n

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie
Wlkp. toczy się postępowanie
o sygnaturze akt I Ns 116/20
o stwierdzenie nabycia spadku po
Reginie Lewandowskiej, zmarłej
dnia 4.06.2012 r. w Gorzowie
Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej
w Gorzowie Wlkp.
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
wzywa wszystkich spadkobierców
zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy
zgłosili się do Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wlkp. jako uczestnicy
postępowania o stwierdzenie nabycia
spadku, w przeciwnym razie zostaną
pominięci.
oferta lubuska/34129566.n

