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działająca w imieniu i na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług
oraz udzielonego pełnomocnictwa OGŁASZA przetarg ustny w formie licytacji na sprzedaż niżej wymienionych lokali
mieszkalnych wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości

informuje
że w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali 102
Starostwa Powiatowego w Puławach – aleja Królewska
19, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej na terenie Miasta Puławy,
w obrębie Wólka Profecka, tj. działek gruntu ozn. nr
921/13 o pow. 0,1179 ha, 921/16 o pow. 0,4389 ha,
921/17 o pow. 0,0177 ha i 921/19 o pow. 1,4222 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr

tel. 81 886 12 09
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Syndyk masy upadłości Mirosława Weremko, zgodnie z Postanowieniem
Sędziego Komisarza z dnia 10 lutego 2016 r., zaprasza do składania ofert
na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego, wchodzącej w skład
masy upadłości w postaci lokalu mieszkalnego nr 61, położonego
w Lublinie przy ul. Skrzetuskiego 8, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00282123/6, za cenę nie
niższą niż 143.000,00 PLN (sto czterdzieści trzy tysiące złotych).
Oferty należy kierować na adres Biura Syndyka, ul. Narutowicza 55/6,
20-016, Lublin, w terminie do dnia 4 kwietnia 2016 r.

006135613

Z wyceną nieruchomości można zapoznać się w Sądzie Rejonowym
Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku IX Wydział Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. kard. St. Wyszyńskiego 18,
21-040 Świdnik, w aktach sprawy IX GUp 63/15 „of” lub w Biurze Syndyka
codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56)
ewentualnie na stronie internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl
w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.
Obejrzenie lokalu będzie możliwe w uzgodnionym z biurem syndyka
terminie.
REKLAMA
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kraśnik

REKLAMA
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Wyciąg z ogłoszenia
Burmistrza Miasta Człuchowa
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości niezabudowanych,
stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie,
położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej.
1) Nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Miejskiej
Człuchów, położone w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, oznaczone jako
działki ewidencyjne nr:
- 50/6 i 10/9 o łącznej powierzchni 0.0251 ha,
- 50/5 o powierzchni 0.0156 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta
nr SL1Z/00008957/3 i SL1Z/00008480/8.
2) Nieruchomości przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.
3) Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi:
- za działki nr 50/6 i 10/9 wynosi: 300.000,00 zł,
- za działkę nr 50/5 wynosi: 250.000,00 zł.
Do pierwszej opłaty rocznej oraz opłat rocznych ustalonych od cen sprzedaży
nieruchomości niezabudowanych osiągniętych w przetargu, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
4) Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Człuchowie (w sali posiedzeń nr 102).
5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział w Człuchowie nr 35203000451110000002286250 lub w kasie Urzędu
Miejskiego w Człuchowie do dnia 21 kwietnia 2016 roku włącznie.
6) Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego
nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl.
7) Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie, pok. nr 116, tel. 59834 22 91 wew. 312.

006138217

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:
98 429 600,00 zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

Starosta Puławski

Ogłoszenie ww. przetargu zostało opublikowane na
stronie internetowej www.pulawy.powiat.pl (Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Przetargi na zbycie
nieruchomości”) i w prasie internetowej „ Monitor
Urzędowy”.
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art.
41 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kraśnik Uchwały Nr XV/81/2016
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kraśnik.
Zakres zmiany obejmuje teren przedstawiony na załączniku
graﬁcznym do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kraśnik, który dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy
Kraśnik oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Kraśnik pod adresem: krasnik.e-bip.eu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany
planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na
środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać
na piśmie w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24,
23-200 Kraśnik w terminie do dnia 25.03.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy wniosek.

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy
ul. OSWOBODZENIA 85
- cena wywoławcza: 32 000 zł, wadium: 3 200 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 40,19 m² (1 pokój, kuchnia)
2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy
ul. ZAMKOWEJ 40
- cena wywoławcza: 127 000 zł, wadium: 12 700 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 63,19 m² (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC)
3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy
ul. ZAMKOWEJ 40A
- cena wywoławcza: 91 000 zł, wadium: 9 100 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 47,08 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
4. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Sosnowcu przy
ul. PIECHURÓW 4
- cena wywoławcza: 117 000 zł, wadium: 11 700 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 49,60 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
Lokale mieszkalne przeznaczone są do sprzedaży
w przetargach ustnych w formie licytacji. Warunkiem
udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana
cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena lokalu
mieszkalnego uzależniona jest od wyniku przetargu.
Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe
określono poniżej.
Termin i miejsce przetargów:
18.03.2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach
(I piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 25.02.2016 r. do 16.03.2016 r., po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:
Poz. 1-3 Administracja Wieczorek z siedzibą przy ul.
Krawczyka 3 w Katowicach, tel. 32 353 30 88
Poz. 4 Administracja Kazimierz z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1 w Sosnowcu, tel. 32 294 79 51 lub 32 263 61 65
Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku Mieszkaniowego pod numerami telefonów: 32 781 66 16 wew. 56
i 57 oraz 698 641 906.
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Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia
16.03.2016 r. (środa) – decyduje data wpływu kwoty wadium na konto: PKO BP S.A. o/ Katowice numer: 73 1020
1026 0000 1602 0265 1206.
W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM (adres
mieszkania), IMIĘ I NAZWISKO (osoby przystępującej do
przetargu)/FIRMA Oferenta.
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie
zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane
na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego
uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi
w całości Nabywca.
5. Nabywca przystąpi do aktu notarialnego we wskazanej
przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu zgód
korporacyjnych w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
otrzymania ostatniej z wymaganych zgód.
6. Osoby uczestniczące w przetargu:
- działające nie we własnym imieniu powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym
dokumentem stwierdzającym zdolność do składania
oświadczeń woli,
- powinny posiadać ze sobą dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium,
- prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne winny posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których
mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy
zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać
się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych KHW
S.A. dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice,
kapitał zakładowy: 98 429 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:
KRS 0000077664

OGŁASZA
przetarg ustny w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości
położonej w Katowicach przy ul. Muchowiec 54
Przedmiot przetargu:
· prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu nr 159, o obszarze 699 m²,
obręb 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie, k. m. 67,
· prawo własności znajdujących się na tej działce budynków, stanowiących odrębną nieruchomość, tj.:
wolno stojącego budynku mieszkalnego, niepodpiwniczonego, o 1 kondygnacji nadziemnej i poddaszem
nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 31,90 m², wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną
i elektryczną oraz budynku murowanego gospodarczego o wymiarach 2,50 m x 3,03 m, położonych
w Katowicach przy ul. Muchowiec 54,
zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00048737/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach.
Cena wywoławcza wynosi 129 000,00 zł netto,
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
na dzień transakcji (na dzień ukazania się ogłoszenia dla nieruchomości obowiązuje
„stawka zw” – zwolniony z VAT).
Wadium: 12 900,00 zł. Postąpienie: 1 500,00 zł
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego w drodze licytacji.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą.
Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium
i procedury przetargowe określono poniżej.
Termin i miejsce przetargu:
22 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 29.02.2016 r. do 17.03.2016 r., po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wujek z siedzibą
przy ul. Załęskiej 37a w Katowicach, tel. 32 209 51 50.
Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku Mieszkaniowego
pod numerami telefonów: 32 781 66 16 wew. 56 lub 57 oraz 698 641 906.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 17.03.2016 r. (czwartek) - decyduje data wpływu
kwoty wadium na konto: PKO BP S.A. o/ Katowice numer: 73 1020 1026 0000 1602 0265 1206.
W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM Muchowiec 54, IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA Oferenta.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone po dokonaniu
wyboru oferty.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa
wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi w całości Nabywca.
5. Nabywca przystąpi do aktu notarialnego we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu
zgód korporacyjnych w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania ostatniej z wymaganych zgód.
6. Osoby uczestniczące w przetargu:
- działające nie we własnym imieniu powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub
innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli,
- powinny posiadać ze sobą dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium,
- prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne powinny posiadać odpowiednie
urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
5
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania
Składników Aktywów Trwałych KHW S.A. dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:
www.sdsm.pl

