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Ogłoszenia i reklamy

Gazeta Wyborcza
Wtorek, 20 lipca 2021

Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację
majątku dłużnika GRUPA M-T-B spółka z o.o. z siedzibą w Brzegu
wpisanego do KRS pod numerem 0000180167, (sygn.akt V GUp 18/16),
ogłasza, że została mu przekazana III uzupełniająca lista wierzytelności
w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany możne przeglądać
w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. upadł.-restrukt., przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu.

§

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć
do sędziego-komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności
– w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu
odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie
sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna
z jego wnioskami lub oświadczeniami.

oferta bydgosko-toruñska/34110762
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BURMISTRZ
POLIC

20 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru położonego w rejonie
ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu

informuje o wywieszeniu
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Policach

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 293/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu – w zakresie terenu
oznaczonego symbolem 148.07-MW/U2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 27.07.2021 r. do 24.08.2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) od poniedziałku do piątku
w godz. od 1000 do 1200 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 16.08.2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B
(I piętro, sala 115).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B,
87-100 Toruń;
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres:
mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2021 r.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
216/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 b,
87- 100 Toruń, tel. 56 61 22 210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących
Pani/Panu praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail: rodo1@tcuw.
torun.pl oraz nr tel. 56 61 18 992.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mpu-torun.pl/
w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz siedzibie Administratora.

WYKAZU
NUMER 15/2021,
dotyczącego przeznaczenia
udziału w nieruchomości
do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym
oferta szczeciñska/34109865.n

oferta szczeciñska/34111129.n

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk (tel. 957 174 050) w dniu 09.08.2021 r. o godzinie
10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, w sprawie o sprzedaż
licytacyjną majątku, który wszedł w skład spadku po nieżyjącym Mirosławie Janie Ołowieckim

odbędzie się druga licytacja
udziału 2/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Choszcznie jednostka ewidencyjna Choszczno obszar wiejski, obręb ewidencyjny 320202_5.0010 Koplin - działka nr 203 o powierzchni 0,2500 ha, - niezabudowane gospodarstwo rolne,
dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą za numerem Sz1C/00028867/4.
Suma oszacowania wynosi 39 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 200,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 930,00 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 12403927 1111 0010 4770 4762.

oferta bydgosko-toruñska/34111323

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach

dzielczego w Mikołowie, postępowanie o

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie,
Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt
I.Ns.445/21 – toczy się postępowanie
z wniosku Gminy Miasta Jaworzna o

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

po Janie Czarneckim, s. Tadeuszu i Ireny

po Januszu Wiesławie Janiak, synu Hieronima i Danuty z d. Prominska, zmarłym
w dniu 16 lutego 2007 r. w Jaworznie.

Śląskich pod sygn. akt I Ns 412/20 toczy
się z wniosku Mikołowskiego Banku Spół-

zmarłym 11 czerwca 2018 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałym
w Siemianowicach Śląskich. Wzywa się,
aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy
od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

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

oferta krajowa/34111201.m

oferta szczeciñska/34110472.n

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

oferta szczeciñska/34109418.n

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk ogłasza, że w dniu 09.08.2021 roku o godzinie 10.30
w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się

pierwsza licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 533/1 o obszarze 0,9000 ha położoną w miejscowości Chłopowo gmina Krzęcin,
dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00026588/0. Nieruchomość położona jest
w kompleksie gruntów letniskowych, w peryferyjnej części wsi. Działka z jednej strony przylega do gruntów zalesionych, z drugiej graniczy z kompleksem działek
letniskowych. Dojazd do niej drogą gruntową - utwardzoną. Działka ma kształt regularny - prostokątny. Posiada zaniżenia w części środkowej. Rodzaj użytku: RV.
Równolegle w drodze do działki nr ew. 533/1 przebiega podziemna sieć energetyczna.
Suma oszacowania wynosi 230 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00 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 krajowa/34111206.m

oferta szczeciñska/34109421.n

Wyciąg z ogłoszenia

Zarządca RES-GAJ Sp. z o.o. S.K. w upadłości układowej w postępowaniu prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych
i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 7/14, zgodnie z uchwałami Rady Wierzycieli z dnia
16 czerwca 2021r. zaprasza do składania ofert na sprzedaż w drodze wyboru najkorzystniejszej
oferty na wybrane składniki masy upadłości, w tym nieruchomości oraz udziały w spółce.

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
ogłasza:

1) I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Długiej, nr ew. 296/62,
o pow. 0,0542 ha, objętej KW nr BY1B/00027709/2.
Cena wywoławcza netto wynosi: 59 000,00 zł
(do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT)
Wadium wynosi: 5 900,00 zł (wpłata do 20.08.2021r.)
Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2021r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu
Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

Oferty należy kierować na adres Biura Zarządcy w terminie do dnia 15 października 2021r.
Z operatami szacunkowymi wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych,
ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy V GUp 7/14 lub w Biurze Zarządcy,
ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, 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.

Dodatkowe informacje o przetargach uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim
przy ulicy 23 Stycznia 7, pokój nr 5, tel.: (52) 387 01 19, e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl.
Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.
oferta bydgosko-toruñska/34110877

oferta rzeszowska/34110974.n

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”

Prezydent Miasta Opola

ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 85-858 Bydgoszcz

„Prace remontowe w budynku przy
ulicy T. Boya Żeleńskiego 1 w Bydgoszczy”

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8
I piętro przy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami podawane są do publicznej
wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub
oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Specyfikację istotnych warunków przetargu można otrzymać zwrotnie
pod adresem piotr.drozdowski@smbudowlani.pl

1. wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia jako wkład
niepieniężny – aport (działki nr 27/4 i 28/7 k.m. 26 obręb Wójtowa Wieś).

Informacji oferentom udziela Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.52 366 44 18.
Termin składania ofert 04.08.2021r. godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 915

Dodatkowo pełną informację o ww. wykazach nieruchomości można znaleźć na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Opola, w zakładce
ogłoszenia: http://www.bip.um.opole.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Prezydent Miasta Opola zawiadamia również o wyłożeniu spisów inwentaryzacyjnych
z terenu miasta Opola, podległych komunalizacji z mocy prawa.

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

SZB 1
oferta bydgosko-toruñska/34110982.n

oferta krajowa/34111037.mn

oferta opolska/34111267.n

