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SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ,,URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI
NA WYMIANĘ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
SBM „URSYNÓW” W WARSZAWIE POŁOŻONYCH PRZY ULICACH
JANOWSKIEGO 9, 11, 13, 15 ORAZ OKARYNY 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B
Termin składania ofert: 26.02.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert: 26.02.2019 r. godz. 1215.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA
I REKLAMY

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni:
https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.
Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu
Spółdzielni w terminie do dnia 21.02.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie wymiany
ślusarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW” położonych przy ulicach
Janowskiego 9, 11, 13, 15 oraz Okaryny 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B’’ w sekretariacie Spółdzielni.
Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa,
tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: sbmursynow@sbmursynow.pl
SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert,
negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

§

W Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns
568/18 z wniosku Renaty Kaszy z udziałem Ireny
Skrzyszowskiej, Bogusławy Skrzyszowskiej,
Joanny Matuszczyk, Magdaleny SkrzyszowskiejKroczek. Beaty Skrzyszowskiej i Ludwika Kaszy
o stwierdzenie nabycia prawa własności przez
zasiedzenie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr. 868/171, o powierzchni 0,0287 ha, powstałą z podziału działki o nr.
171, położoną w Radostowicach, gmina Suszec,
powiat pszczyński, województwo śląskie, opisaną w księdze gruntowej miejscowości Radostowice, powiat Pszczyna, tom I, wykaz 2, będącą
w posiadaniu Ireny Skrzyszowskiej, Renaty Kaszy
i Ludwika Kaszy na rzecz: Ireny Skrzyszowskiej
i Rufina Skrzyszowskiego (zmarłego w dniu
3 kwietnia 1987 r. w Pszczynie). Przedmiotowa
nieruchomość stanowiła własność komornika Pawła Harazin z Radostowic. Wzywa się wszystkich
zainteresowanych, w szczególności spadkobierców komornika Pawła Harazin z Radostowic, aby
w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości,
w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

oferta warszawska/33881949

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny
informuje, iż pod sygnaturą I Ns 349/18 toczy się
w tutejszym Sądzie postępowanie z wniosku
Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej w sprawie

o stwierdzenie nabycia spadku
po zmarłym Piotrze Anioł, synu
Norberta i Małgorzaty, zmarłego
dnia 2 stycznia 2014 roku, mającego
ostatnie miejsce zwykłego pobytu
w Mysłowicach. Skład spadku
nie jest znany.
Wzywa się spadkobierców Piotra Anioła, aby w ciągu
trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia
zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33882022

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wołominie Paweł Bukszewicz
(tel. 227762103, fax 227871738) ogłasza, że:

3.04.2019 r. o godz. 9.45
w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, mającego
siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3a, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości
OPIS: nieruchomość niezabudowana stanowiąca
działkę ew. nr 242/1 o pow. 600 m2, położoną
w Tłuszczu, obręb 0007 Jarzębia Łąka
należącej do dłużnika: Andrzej Domański
położonej: 05-240 Tłuszcz, obręb Jarzębia Łąka,
nr ew. dz. 242/1
dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział
IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW WA1W/00049945/3.
Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 21 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 2 900,00 zł.
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na
konto komornika:
PKO BP SA IV O. Warszawa
41 10201042 0000 8102 0009 3013.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu
nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły,
oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

oferta krajowa/33882017

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1P/00116107/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2019r. o godz. 13:00
w Sądzie Rejonowym w Płocku I Wydział Cywilny 09-404 Płock, ul.Kilińskiego 10b sala114
odbędzie się p i e r w s z a l i c y t a c j a

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 24,70 m2 położonej:
09-400 Płock, Lachmana 26/223, dla której Sąd Rejonowy w Płocku
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW PL1P/00116107/1. Stanowiącej własność Urszula Ewa Chłopska.
Lokal mieszkalny numer 223, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Lachmana 26
w Płocku. Położenie – 13 piętro. Powierzchnia użytkowa – lokal – 24,70 m2. Izby: pokój
z aneksem kuchennym, łazienka z wc, przedpokój, Wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej Instalacja elektryczna, woda (ciepła i zimna), co, kanalizacja, gaz. Wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej: 2470/1978569, tzn. prawie własności gruntu – działki
nr 21/29 o pow. 2,4114ha oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, położonej
w Płocku przy ul. Lachmana 26.
Suma oszacowania wynosi 79 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 59 550,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 7 940,00zł. 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:
BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 90 16001462 1831 2959
6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem
organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz
przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie
złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 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.

Syndyk masy upadłości Izabeli Adelson
– osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, zgodnie
z postanowieniem Sędziego Komisarza
z dnia 30 stycznia 2019r.
ogłasza

przetarg
na sprzedaż nieruchomości
upadłego, zgodnie z opisem i oszacowaniem
sporządzonym przez biegłego sądowego.
Przedmiotem przetargu jest 4/5 udziału
w prawie własności lokalu mieszkalnego
niewydzielonej części lokalu mieszkalnego nr
261 stanowiącego odrębną nieruchomość,
położonego przy ul. Grochowskiej 341/261,
w Warszawie, o powierzchni 228,30 m2, dla
którego Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze WA6M/00371015/8, wraz
z przynależnymi dwoma miejscami postojowymi nr A-13 i A-14 oraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej wynoszącym
2547/311312 oraz w tych samych częściach prawo współwłasności wszelkich
części budynku i innych urządzeń, które służą
do wspólnego użytku ogółu mieszkańców.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu
wynosi 1.586.000,00 zł (słownie: jeden
milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy
złotych).
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami
z podaniem sygnatury akt X GUp 390/18
oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA
PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Izabeli Adelson” należy składać do dnia
08 marca 2019r. na adres: Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa.
Z operatem szacunkowym, warunkami
przetargu można zapoznać się w aktach
sprawy sygn. akt X GUp 390/18 w czytelni
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla
spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454
Warszawa lub w kancelarii syndyka
– ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin
w godz. 9.00 – 14.00 (tel. +48 723 34 45 56).
Wyciąg z operatu oraz warunki przetargu
umieszczono pod adresem
www.kancelaria-empe.pl w zakładce
ogłoszenia sprzedaży/przetargi.
oferta warszawska/33882177

oferta p³ocka/33882160.n

Syndyk masy upadłości, Przedsiębiorstwa Robót
Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Miechowie,

sprzeda pakiet wierzytelności przysługujących od dłużników za cenę nie niższą niż
15 714,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
siedemset czternaście złotych 00/100).
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia
własności ponosi kupujący. Informacje można uzyskać pod nr
telefonu 513 859 790, a opis wierzytelności dodatkowo na
stronie internetowej „www.dawro.pl”. Oferty należy składać
do dnia 19 lutego 2019 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA-WIERZYTELNOŚCI”, na adres:
Biuro syndyka masy upadłości, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miechowie, 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Sikorskiego
35, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie
przesyłki, uważa się datę jej wpływu.

OGŁOSZENIE
W Są dzie Re jo nowym w Bę dzi nie pod sygn.
akt I Ns 983/18 toczy się sprawa z wniosku
Stanisławy Zdebel

o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie
nieruchomości stanowiącej
niezabudowaną działkę nr 33/5,
k.m. 14, o pow. 1811 m2, położonej
w Czeladzi, dla której nie ma
urządzonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie
i wykazały własność, gdyż w przeciwnym
wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.

§
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA
RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wołominie Paweł Bukszewicz
(tel. 227762103, fax 227871738) ogłasza, że:

3.04.2019 r. o godz. 9.30
w Sądzie Rejonowym w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3a, odbędzie się

pierwsza licytacja ograniczonego prawa
rzeczowego – bez założonej księgi wieczystej
OPIS: Lokal mieszkalny (spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu) nr 9 położony w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Lokal usytuowany jest na 5 kondygnacji
naziemnej budynku i składa się z następujących
pomieszczeń: pokój – 2 szt., pokój z kuchnią, łazienka, wc,
przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi
60,30 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o dodatkowej
powierzchni 4,80 m2. Łączna powierzchnia
wynosi 65,10 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy
IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wołominie nie prowadzi
księgi wieczystej
należącego do dłużnika: Robert Szymański
położonego: 05-200 Wołomin, ul. Mieszka I 12/9,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:
Spółdzielnia
Budownictwa
Mieszkaniowego
w Wołominie (Adres spółdzielni: 05-200 Wołomin,
al. Niepodległości 17).
Suma oszacowania wynosi 216 000,00 zł, zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
162 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu
powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 21 600,00 zł.
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika:
PKO BP SA IV O. Warszawa
41 10201042 0000 8102 0009 3013.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie
mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.

oferta warszawska/33880605

O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Żywcu pod sygnaturą
I Ns 567/18 toczy się sprawa z wniosku
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
„Beskidy” o stwierdzenie nabycia spadku po Annie
Zeman z domu Rodak, córce Józefa i Bronisławy,
zmarłej w dniu 11 grudnia 2015 r. w Heildelberg
(Niemcy), ostatnio przed śmiercią zamieszkałej
w Niemczech, a zameldowanej: Kobiernice,
ul. Zaułek 1, urodzonej w dniu 11 lipca 1963 r.
w Nowej Wsi.
W skład spadku po wymienionym wyżej
spadkodawcy wchodzi udział w nieruchomości
położonej w Kobiernicach przy ul. Zaułek 1.
Sąd wzywa spadkobierców wymienionego wyżej
spadkodawcy, aby zgłosili się w terminie trzech
miesięcy od daty wywieszenia ogłoszenia, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
oferta krajowa/33881448

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 840/17 toczy się postępowanie z wniosku Millennium
Banku S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Barbary Urbańskiej, Moniki Łączyńskiej i Marty
Łączyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po
Ryszardzie Urbańskim, zmarłym dnia 10 lipca
2016 r. w Kątach, gmina Góra Kalwaria, ostatnio zamieszkałym w Kątach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby
w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny
i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

www.dawro.eu

oferta warszawska/33880610

oferta krajowa/33882149

oferta krajowa/33880309

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1G/00007139/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie TOMASZ LEWANDOWSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 27-02-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy 3-go Maja 43 w sali nr II, odbędzie się
pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jolanta Krajewska, Andrzej Krajewski, Marcin Krajewski położonej:
09-530 Gąbin, Płocka, Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
PL1G/00007139/8.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym Powierzchnia działek wynosi 0,0518ha. Budynek
o powierzchni użytkowej 132,30m.kw. podpiwniczony, istnieje możliwość adaptacji poddasza o kolejne 132m.kw.
Suma oszacowania wynosi 243 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien w przeddzień przetargu złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
24 300,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe 81 16001462 1831 9838 9000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
oferta p³ocka/33881895.n

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1G/00033377/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie TOMASZ LEWANDOWSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
01-03-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy 3-go Maja 43 w sali nr II, odbędzie się pierwsza
licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Robert Marciniak Julita Marciniak, położonego: 09-500 Gostynin, Osiedle Zalesie 8/23, dla
którego Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PL1G/00033377/9].
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni 69,49m.kw. położony na III piętrze budynku wielorodzinnego. Lokal składa się z 4 pokoi,
kuchni, łazienki, wc i dwóch przedpokoi i balkonu. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,42m.kw.
Suma oszacowania wynosi 145 026,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 769,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien w przeddzień przetargu złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
14 502,60zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe 81 16001462 1831 9838 9000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
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Syndyk INPROREM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

OGŁASZA PRZETARG
na sprzedaż pakietu wierzytelności o wartości nominalnej należności głównych 270.071,19 zł ujętych w opinii biegłego sądowego M.Pawłowskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. po cenie
nie niższej niż 5 % wartości oszacowania tj. 514,00 zł netto.
I. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowa 22 40-158 Katowice w zaklejonych koper tach z oznaczeniem na kopercie oferenta, a także
dopiskiem „Przetarg – wierzytelności” w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście. W przypadku złożenia ofer ty
w formie listownej przyjmuje się, iż datą złożenia oferty jest
data jej wpływu do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi
w Biurze Syndyka w terminie 7 dni liczonych od ostatniego
dnia do składania ofert.
II. Regulamin przetargu, opinia biegłego sądowego oraz dokumentacja źródłowa dotycząca pakietu wierzytelności znajdują się w Biurze Syndyka. Wszelkich informacji w przedmiocie
przetargu uzyskać można pod telefonem nr 600 327 429.
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W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się
postępowanie w sprawie I Ns 355/18
z wniosku Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Radomsku o stwierdzenie
nabycia spadku po Barbarze Marii
Kołodziejczyk, córce Karola i Genowefy,
ostatnio stale zamieszkałej w Radomsku, ul.
Wyszyńskiego 7/10, zmarłej 11 września
2017 roku w Radomsku. Sąd wzywa
spadkobierców ustawowych, aby w terminie
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili i udowodnili nabycie spadku przed
tutejszym Sądem, gdyż w przeciwnym
wypadku
mogą
być
pominięci
w postanowieniu o stwierdzenie nabycia
spadku.
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Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział
I Cywilny informuje, iż Marcin
Krawczyk złożył wniosek o złożenie do
depozytu sądowego kwoty 4000
(cztery tysiące) złotych jako kurator
Władysława Stachańskiego, s. Jana
i Władysławy, z zastrzeżeniem, iż kwota
ta zostanie wydana wierzycielowi lub
jego spadkobiercom na ich wniosek po
okazaniu przez nich postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33881643.n

