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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
1. Niezabudowana nieruchomość położona w Dębicy obręb 2 przy ul. Metalowców oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 430/177 o pow. 0,8595 ha objętą Księgą Wieczystą nr
RZ1D/00049204/2.
2. Cena wywoławcza 532 000 zł+ 23% Vat.
3. Termin i miejsce przetargu: 17 stycznia 2018 r. o godz. 10.00, Starostwo w Dębicy ul. Parkowa 28
pok. 308.
4. Wysokość wadium: wadium w kwocie 100 000 zł należy wpłacić na konto Starostwa w Dębicy
do dnia 12 stycznia 2018 r.
5. Miejsce wymieszenia i publikacji ogłoszenia: Tablica ogłoszeń Starostwa w Dębicy, strona
internetowa www.powiatdebicki.pl oraz BIP urzędu.
6. Dodatkowych informacji o nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa w Dębicy, ul. Parkowa 28, pok. 134, tel. 14 6803107, 14 6803110.

2.
3.
4.
5.
6.

Zabudowana nieruchomość położona w Dębicy obręb 4 przy ul. Rzeszowskiej oznaczona ewidencyjnie
jako działka nr 200/1 o pow. 0,0025 ha oraz działka nr 200/2 o pow. 0,1977 ha, powstałych z podziału
działki nr 200 objętą Księgą Wieczystą nr RZ1D/00067410/1. Działka zabudowana budynkami o pow.
użytkowej ok. 960 m2 oraz budynkiem o pow. ok. 8 m2.
Cena wywoławcza 1 000 000 zł (zwolnione z Vat).
Termin i miejsce przetargu: 20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00, Starostwo w Dębicy ul. Parkowa 28
pok. 308.
Wysokość wadium: wadium w kwocie 200 000 złnależy wpłacić na konto Starostwa w Dębicy do dnia
15 grudnia 2017 r.
Miejsce wymieszenia i publikacji ogłoszenia: Tablica ogłoszeń Starostwa w Dębicy, strona internetowa
www.powiatdebicki.pl oraz BIP urzędu.
Dodatkowych informacji o nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa w Dębicy, ul. Parkowa 28, pok. 134, tel. 14 6803107, 14 6803110.

OGŁOSZENIE

§

zaprasza do składania ofert
na zakup ruchomości
postaci maszyn przędzalniczych wchodzących w skład przędzalni
w postaci:

maszyna przędzalnicza Terrot nr inwent. PW/1,
maszyna przędzalnicza Terrot nr inwent. PW/2,
maszyna przędzalnicza nr inwent. PW/3,
maszyna przędzalnicza Metex nr inwent. PW/4
maszyna przędzalnicza Metex nr inwent. PW/5

objętych masą upadłości za cenę nie niższą niż 20% wartości określonej
przez biegłego.

Szczegółowy wykaz składników przeznaczonych do sprzedaży będzie
do wglądu w Biurze Syndyka Masy upadłości SKAMAT Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w godzinach 9.00-14.00, nr tel.
+48 723 34 45 56, na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl
w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki lub w Sądzie
Rejonowym w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa,
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg w aktach sprawy V 1 GUp 18/15.
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 biura syndyka
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Syndyk zastrzega sobie prawo do wybrania najkorzystniejszych ofert oraz
do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.

oferta krajowa/33709541.n

oferta rzeszowska/33709405

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 1543/15 toczy się postępowanie z wniosku
Julianny Bakiera o stwierdzenie nabycia spadku po
Stanisławie Gustawie Bakiera, mającym ostatnie miejsce
zamieszkania w Inowrocławiu, zmarłym w dniu 22 lipca 2015 r.
w Inowrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców
zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego
ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym
razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie
nabycia spadku.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

30 października 2017 r. o godz. 13:30
w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, przy ul. Rynek Główny 14 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul. Słowackiego 11/VI oznaczonej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość
nr 4, dla którego Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr – KR1E/00044314/8, który stanowi
własność dłużnika Andrzeja Wójcik, zamieszkałego 32-620 Brzeszcze, ul. Słowackiego 11/VI/4.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość lokalowa nr 4, budynek nr 11/VI, położona przy ul. Słowackiego w Brzeszczach. powiat oświęcimski. Przedmiotowa
nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu – KR1E/00044314/8.
Z własnością nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, na który składają się grunt, części budynku
i urządzenia, które nie służą do użytku wyłącznie właścicieli lokali – udział w wysokości 487/48923. Powierzchnia użytkowa
lokalu: 45,6 m2; program użytkowy: 2 pokoje, przedpokój, łazienka z WC, jasna kuchnia; stolarka okienna PCV, drzwiowa
płycinowa, drzwi wejściowe drewniane starego typu, ściany malowane emulsyjne, w przedpokoju panel ścienne PCV, w łazience
płytki ceramiczne starego typu, w części aneksu kuchennego opaska z płytek ceramicznych, sufity malowane emulsyjne,
na podłogach panel PCV, w łazience i kuchni płytki ceramiczne, ogrzewanie miejskie, instalacje – wodno-kanalizacyjna,
elektryczna, teletechniczna, antenowa, gazowa, zdjęte liczniki gazu i prądu.

7 listopada 2017 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
stanowiącego własność dłużnika: Park Ładna Sp. z o. o. zs. ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Ładna, gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00031000/2.
Ww. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje:
Działki tworzące wspólny kompleks 57/1, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 62/1, 62/5, 62/6, 65/1, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11,
66, 68, 69, 70, 71/1, 72/1, 73/1 o łącznej powierzchni 208 580 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 13 198 942,00 zł (słownie: trzynaście milionów
sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 9 899 206,50 zł (słownie: dziewięć milionów
osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych pięćdziesiąt groszy).
Działkę nr 159 o pow. 5 700 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 356 820,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć
tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 267 615,00 zł (słownie: dwieście
sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych).
Działkę nr 160 o pow. 3 300 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 206 580,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy
pięćset osiemdziesiąt złotych)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 154 935,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych).
Działkę nr 161 o pow. 2 500 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 156 500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć
tysięcy pięćset złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 117 375,00 zł (słownie: sto siedemnaście
tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).
Działkę nr 162 o pow. 4 100 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 256 660,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 192 495,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt
dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Działkę 163 o pow. 4 600 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 287 960,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 215 970,00 zł (słownie: dwieście piętnaście
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
Działkę nr 164 o pow. 3 000 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 187 800,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt
siedem tysięcy osiemset złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 140 850,00 zł (słownie: sto czterdzieści
tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
Działkę nr 165 o pow. 3 600 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 225 360,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia
pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 169 020,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych).
Działkę nr 166 o pow. 5 000 m2.
Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 313 000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście
tysięcy złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 234 750,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści
cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
Okres użytkowania wieczystego ww. nieruchomości do dnia 04.12.2089 r. Budynki i urządzenia widniejące w księdze wieczystej
nr TR1T/00031000/2 – nie istnieją, pozostały części ścian budynków oraz sterty gruzu po tych budynkach.
Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.
lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna
znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją
w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości, której dotyczy wplata rękojmi.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 26.10.2017 r. oraz 30.10.2017 r. w godz. od 11:00 do 12:00 zaś operat szacunkowy
znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.
www.dawro.eu

dla obrębu ewidencyjnego:
WRÓBLIK SZLACHECKI (180708_5.0021)
w jednostce ewidencyjnej: RYMANÓW
(180708_5).
Wyłożenie nastąpi w terminie od 02.11.2017 r.
do 17.11.2017 r. (dni robocze) w godzinach od 7.30
do 15.30 w budynku Domu Ludowego we Wróbliku
Królewskim oraz w terminie od 18.11.2017 r.
do 22.11.2017 r. w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Krośnie t.j. od 7.30 do 16.30
– poniedziałki, od 7.30 do 15.30 – wtorki, środy,
czwartki oraz od 7.30 do 14.30 – piątki w budynku
Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul.
Bieszczadzkiej 1, pok. nr 210 (II p.).
Dokumentacja projektu opisowo-kartograficznego, składająca
się z komputerowych wydruków w formie wypisów
ze stosownych rejestrów i kartotek oraz mapy ewidencyjnej,
opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1629 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 j.t. z późn. zm.).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie
wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych,
aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy
oraz nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu
określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody
do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów
i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją,
zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają
się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają
ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę
Krośnieńskiego w dzienniku urzędowym województwa
Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
starostwa.
oferta krajowa/33709163.n

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

PROJEKTU OPERATU
OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

Suma oszacowania ww. nieruchomości 108 564,00 zł,
cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) 81 423,00 zł,
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) 10 856,40 zł.

oferta krajowa/33708668

OBWIESZCZENIE

informuje
o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej

oferta krajowa/33708564.n

Syndyk masy upadłości spółki pod firmą SKAMAT Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli (sygn. akt V 1 GUp 18/15)

-

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 – j.t. z późn. zm.)

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
1.

oferta krajowa/33708573.n

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny ogłasza,
że przed tutejszym Sądem pod sygnaturą akt I Ns
71/17 toczy się postępowanie z wniosku Janusza
Baraniaka z udziałem Adama Baraniaka, Andrzeja
Baraniaka, Agnieszki Baraniak i Anny Skowronek
o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy
Janusza Baraniaka własności nieruchomości
o powierzchni 1,87 ha, położonej w miejscowości
Kaszewy Kościelne o nr. 35/1, gmina Krzyżanów,
powiat kutnowski, dla której nie ma założonej
księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby
w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się
ogłoszenia zgłosili się do udziału w toczącym się
postępowaniu oraz wykazali swoje prawo
do nieruchomości objętej postępowaniem, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie,
o ile zostanie ono udowodnione.

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

ZARZĄD POWIATU DĘBICKIEGO OGŁASZA

ZARZĄD POWIATU DĘBICKIEGO OGŁASZA

ING Bank Śląski SA O. w Kętach, ul. Kościuszki 15, 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy plac Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków
upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa
tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu
odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na
licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959
i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowe informacje pod nr tel: 690 207 873 lub pod mailem – oswiecim2@komornik.pl
www.dawro.eu

oferta krakowska/33708404
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§

Przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie
Mazowieckim Wydział I Cywilny w sprawie
sygn. akt INs 994/14 prowadzone jest
z wniosku „Asekuracja” Sp. z o.o. z siedzibą
w Sopocie postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku po Zbigniewie Kozłowskim,
synu Jana Stefana i Jadwigi, mającego
ostatnie miejsce zwykłego pobytu
w Tomaszowie Maz., zmarłego w dniu 16
stycznia 2012 roku w Tomaszowie Maz.
Sąd wzywa spadkobierców Zbigniewa
Kozłowskiego, aby w terminie trzech
miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33709529.n

Sygn. akt V GUp 1/13/Ap-2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

30 października 2017 r. o godz. 14:00
w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 24, który położony jest w budynku wielorodzinnym nr 12
przy os. Wyszyńskiego, w miejscowości Kęty, powiat oświęcimski, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Kętach prowadzi KW nr KR2E/00034319/7, które to prawo przysługuje dłużnikowi Gałuszka Bożena,
zam. w Kętach, os. Wyszyńskiego 12/24.
OPIS SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO:
– lokal w budynku wielorodzinnym, V kondygnacyjnym, wzniesionym z elementów prefabrykowanych, wileka płyta w latach 70.,
ubiegłego wieku. Powierzchnia użytkowa lokalu: 47,50 m2, lokal 3 pokojowym funkcjonalny, posiada balkon. Program użytkowy lokalu:
3x pokój, kuchnia, przedpokój, lazienka z WC. Lokal jest usytowany na II piętrze. Ściany i sufity: tapety, ściany malowane farbami
emulsyjnymi, w kuchni i łazience opaska z glazury; podłogi i posadzki: wykładzina dywanowa, linoleum, panele; stolarka okienna: okna
drewniane starego typu; stolarka drzwiowa: płytowa typowa częściowo oszklona, drzwi wejściowe płytowe pełne. Instalacje: wodna,
kanalizacyjna, elektryczna gazowa, ciepła woda z piecyka gazowego, ogrzewanie – centralne ogrzewanie z lokalnej kotłowni.
Suma oszacowania ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 134 364,00 zł.
Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 100 773,00 zł.
Wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 13 436,40 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.
ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15, 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy plac Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków
upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Ww. lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem.
Elaborat szacunkowy sporządzony dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajduje się do wglądu
w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego
w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą
do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub innych przedmiotów razem zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959
i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowe informacje pod nr tel: 690 207 873 lub pod mailem – oswiecim2@komornik.pl

§
OGŁOSZENIE

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego
Multimedia Capital Group Spółki Akcyjnej w Nowym Sączu, sygn. akt GUp 1/13, zawiadamia
o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka
ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości dla kategorii IV i V, który można przeglądać
w Sekretariacie Sądu Rejonowego Wydziału V Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka
1 A, pokój 1-11, tel. 18 53 17 329, w godz. 8.00
– 15.00, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – wydanie lokalne, i ogłoszenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może
złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty do planu
podziału.
oferta krakowska/33707910

Sygn. akt V GUp 15/16/Ap-1
Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Celiny
Zychowicz zamieszkałej Kłodnem w upadłości sygn. akt V
GUp 15/16,

zawiadamia,
że syndyk sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Wydziału V Sądu Gospodarczego w Nowym
Sączu, ul. Strzelecka 1 A, pokój 1-11, tel. 18 53 17 329.
Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego Komisarza
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy
uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej
wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

www.dawro.eu

oferta krakowska/33708313

oferta krakowska/33708411

oferta krakowska/33707914
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