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OGŁOSZENIA
I REKLAMY

wtorek
5 czerwca 2018

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym położonej w miejscowości Borki, gm. Jędrzejów,
w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
zawiadamia, że w dniu
w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 13/2 Obręb 1
25 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 Borki o powierzchni 0,2100 ha, dla której w Wydziale
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
urządzona jest księga wieczysta o numerze
przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:
KW KI1J/00023315/3.
Nieruchomość nie jest zamieszkała.

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek
mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy oraz
dwa budynki garażowe, teren nieruchomości jest
ogrodzony i wyposażony w sieć energetyczną,
wodociągową i kanalizacyjną),

Nieruchomość
330 103,00 zł.

oszacowana

jest

na

kwotę

Cena wywołania wynosi – 220 069,00 zł, wartość
rękojmi – 33 011,00 zł.

www.dawro.eu

oferta kielecka/33799119

Syndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwa PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
przy ul. Hanasiewicza 17 a, zgodnie z warunkami ustalonymi
przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 21 maja 2018 roku
(sygn. akt V GUp 14/13)
ogłasza przetarg
na sprzedaż nieruchomości upadłego PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości upadłego, zgodnie z opisem
i oszacowaniem przedsiębiorstwa sporządzonym przez biegłego sądowego Marka Pijanowskiego oraz w nawiązaniu do uchwały
Rady Wierzycieli z dnia 4 stycznia 2018r., tj.:
działka nr 1928 o powierzchni 0,5003 ha,
położona w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 17A, własność Skarbu Państwa, grunt
w użytkowaniu wieczystym, oraz budynki
i budowle znajdujące się na tym gruncie,
własność upadłego, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr
RZ1Z/00071584/1 prowadzona przez VII
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie – cena wywoławcza
3.600.000,00 zł netto (trzy miliony sześćset tysięcy złotych)
1. Sprzedaż nieruchomości upadłego nastąpi w formie przetargu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
2. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne. Cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli
posiadają zezwolenie lub promesę ministra
właściwego do spraw wewnętrznych do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz.U. z 1996 nr 54, poz. 245 ze zm.)
3. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy
z adresem siedziby i statusem prawnym),
numer telefonu kontaktowego, a także
numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub
ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego;
d) adres do korespondencji;
e) oferowane ceny, które nie mogą być niższe aniżeli ceny wywoławcze, powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT;
f) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami
i
dokumentacją
wykazującą legitymację wskazanych osób
do reprezentowania oferenta (odpis
z KRS-u lub innych właściwych rejestrów,
uchwałę odpowiednich organów – o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami ksh
– że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy
sprzedaży za oferowaną cenę;
g) dowód wpłaty wadium w oryginale;
h) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od
Syndyka, Sędziego Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz przedstawicieli upadłego;
i) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
j) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze
stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami
sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
k) w przypadku oferenta zagranicznego także promesę ministra właściwego do
spraw wewnętrznych zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest
wymagana;
l) oferty sporządzone w języku obcym wraz
z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości
zdekompletowania zawartości kopert. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem
komputerowym w języku polskim. Poprawki
dokonane na ofercie muszą być czytelne
i zrozumiałe oraz muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną
ofertę
5. Oferty niespełniające podanych powyżej
wymogów nie będą rozpatrywane
6. Oferentami nie mogą być: Syndyk, Sędzia
Komisarz, osoby wchodzące w skład za-

rządu upadłej Spółki oraz ich krewni i powinowaci
7. Oferty należy kierować w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie
nie mniejszym niż A4, umieszczonej
w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości PEKUM Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 14/13)
– nie otwierać” na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy
Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4,
35-303 Rzeszów w terminie do dnia 27
czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu
oferty)
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
wpłata wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy PEKUM Sp. z o.o. prowadzony w mBanku o numerze 64 1140
1094 0000 3773 6000 1001 w terminie do dnia 27 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy)
9. Wadium złożone przez oferenta, którego
oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
10. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie 14
dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzeniu
bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnieniu.
11. Od wpłaconych kwot wadium oferentom
nie przysługują odsetki
12. Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości PEKUM Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie w przypadku:
a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia kopert;
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy
sprzedaży;
c) niestawienia się oferenta, którego oferta
została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
13. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany
warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny, po uprzednim
uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza
14. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V
Gospodarczy – Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul.
Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert
15. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje
Sędzia Komisarz. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży
w terminie jednego miesiąca od daty
uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta
16. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu
17. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po
uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy
sprzedaży
18. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości upadłego
19. Z wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości PEKUM Sp.
z o.o., ul. Narutowicza 55/6 w Lublinie,
codziennie w dni robocze w godz. 9.0014.00 (tel. +48 723 34 45 56) lub
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych
przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
w aktach sprawy V GUp 14/13.

oferta rzeszowska/33799876.n

Syndyk masy upadłości MSM Energetyk w upadłości, w Przemyślu,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż z wolnej ręki:
1. Lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 42 o powierzchni
użytkowej 64,20 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, piwnicą
numer p 42 o powierzchni 2,90 m2 zlokalizowanego na czwartym
piętrze w budynku przy ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
numer 1A w Przemyślu wraz z udziałem w części nieruchomości
wspólnej. Księga Wieczysta nr PR 1P/00087117/6. Z lokalem
związane jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego. Lokal zostanie wyodrębniony w momencie
sprzedaży. Cena wywoławcza 75 000 zł.
2. Lokalu mieszkalnego oznaczonego jako lokal nr 36
o powierzchni użytkowej 64,20 m2, wraz z pomieszczeniem
przynależnym, piwnicą nr P 36 o powierzchni 3,20 m2
zlokalizowanego na I piętrze w budynku przy ul. Żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego nr 1A w Przemyślu wraz z udziałem w części
nieruchomości wspólnej. Księga Wieczysta nr PR1P/00087117/6.
Z lokalem związane jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego. Lokal zostanie wyodrębniony w momencie
sprzedaży. Cena wywoławcza 75 000 zł.
3. Lokalu mieszkalnego oznaczonego, jako lokal nr 33
o powierzchni użytkowej 35,80 m2, zlokalizowanego na X piętrze
w budynku przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego nr
1A w Przemyślu, wraz z udziałem w części nieruchomości
wspólnej. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Księga Wieczysta nr PR
1P/00087117/6. Cena wywoławcza 39 000 zł.

oferta krajowa/33799924

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
toczy się postępowanie w sprawie I Ns 54/18
z wniosku Haliny Kasińskiej o stwierdzenie nabycia
przez zasiedzenie udziału 1/18 w działce o numerze
30/5, dla której jest w Sądzie Rejonowym
w Ostrowcu Św. prowadzona księga wieczysta
KI1O/00008375/5 oraz własności nieruchomości
oznaczonej jako działka 30/6 o powierzchni
0,0233 ha położonych przy ulicy Klimkiewiczowskiej
w Ostrowcu Św., dla której nie jest prowadzona
księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się
wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
spadkobierców Reginy Wielgus, Walentego Wielgusa,
Kazimierza Rutkiewicza, aby w terminie trzech
miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do
tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej
nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie
zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd
stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez
zasiedzenie na rzecz Haliny Kasińskiej, jeżeli zostanie
ono udowodnione.
oferta krajowa/33800023.n

Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę,
nie niższą niż cena wywoławcza.
Nabywca lub nabywcy nieruchomości zobowiązani są ponad to do
nabycia udziałów w wieczystym użytkowaniu działki stanowiącej
parking umiejscowiony przed budynkiem mieszkalnym.
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych
kopertach z napisem „przetarg MSM Energetyk” i oświadczeniem, że
oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu
w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35303 Rzeszów, na ręce Sędziego-Komisarza do sygnatury akt: V GUp
90/16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej na konto syndyka
numer: 91 1240 1776 1111 0010 0641 3102. W treści należy podać
słowa” przetarg wadium” i sygnaturę akt: V GUp 90/16.
Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie
zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez
Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona
na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do
umowy kupna – sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez
syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem
umowy kupna – sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty
ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze
sprzedażą ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje
tel.: 502357607; 166786866;
e-mail: syndyk@neostrada.pl.
oferta rzeszowska/33799960.n

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
I Wydział Cywilny prowadzi sprawę I Ns
555/17 z wniosku Credit Agricole Bank S.A.
we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku

po Reginie Tomczuk,
zmarłej dnia 29.04.2015 r., której ostatnim
miejscem zwykłego pobytu było Sobolewo.
Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu trzech
miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym
razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33799957.n

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu
Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się
sprawa o sygn. akt I Ns 337/18 z wniosku Lecha
Gierczaka o stwierdzenie nabycia spadku po
Jerzym Żaku s. Zygmunta i Eugenii zmarłym dnia
18 lutego 1996 roku i Janinie Żak z domu Lepiarz
córce Stanisława i Józefy, zmarłej dnia 27
kwietnia 2009 roku, mających ostatnie miejsce
zwykłego pobytu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby
w terminie 3 miesięcy od ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym
razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
oferta krajowa/33800015.n

Km 1253/12

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Zygmunt Jarosiński Kancelaria Komornicza w Ostrowcu Św. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu
27.06.2018r. o godz. 14.00. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. odbędzie się:

DRU GA LICY TACJA
nieruchomości w postaci działki gruntu zabudowanej dwoma domami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym, o nr ewid. 530 i pow. 0,9300 ha, położonej w miejscowości: Nowy Skoszyn 42, gm. Waśniów i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. o numerze: KI1O/00046603/1. Właścicielem ww. nieruchomości jest: Bzymek Jacek.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 092,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 90 061,34 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości najpóźniej na dzień poprzedzający licytację w gotówce lub na konto Komornika:
PKO BP S.A. 50 1020 2674 0000 2102 0003 2631, albo 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
o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. UWAGA!!! Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.)
znowelizowanej z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. z 27 kwietnia 2016 r., poz. 585), a w szczególności, z uwzględnieniem przepisu z art.
2a w zw. z art. 6 i 7 ww. ustawy. Nieruchomość może zostać nabyta wyłącznie przez rolnika indywidualnego, chyba że ww. ustawa stanowi inaczej. Uprawnienie to należy wykazać przed rozpoczęciem licytacji pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w licytacji.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania
egzekucyjnego przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. w dni powszednie w godz. 816. Elaborat szacunkowy powyższej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
oferta kielecka/33800140.n

oferta krajowa/33799926

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
II Wydział Cywilny w sprawie II Ns 683/16
z wniosku Raiffeisen Bank Polska S.A.
z udziałem Agaty Zbytnik, Katarzyny Wrony,
Michała Zbytnika i Janusza Wojnickiego toczy
się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po Ewie Wojnickiej, córce Mieczysława
i Stanisławy, urodzonej dnia 13 lipca 1947 roku
w Zamościu, zmarłej dnia 16 maja 2012 roku
w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej
w Lublinie. Wzywa się wszystkich
spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy
od daty ukazania się ogłoszenia stawili się
w Sądzie i udowodnili swe prawa do spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą zostać
pominięci w postanowieniu
o stwierdzenie nabycia spadku.
oferta krajowa/33800001.n

KRB

