
biznes

∑ Spół kę każ dą ku pię 728867700

∑ Spół kę z kon ce sją OPC sprze dam 

728867700

∑ OGŁOSZENIA drobne

∑tekstowe ∑filigranowe ∑szpaltowe

informacja tel. 22 653.00.30

fax 22 625.61.57, 621.46.58

drobne@rzeczpospolita.pl

Ogłoszenia drobne

A18 Czwartek
30 stycznia 2020 ◊ komunikaty.rp.plKomunikaty i ogłoszenia

25 stycznia 2020 r., przeżywszy 93 lata, 

odeszła w Panu 

Maria Helena Teresa 

z hr. Łubieńskich 

Michałowa 

Brykczyńska 

Nasza najdroższa Mama i Babi. Osoba wielkiego 

serca i pokory. Miłująca Boga i Ojczyznę. 

Msza św. żałobna 31 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 

w kościele św. Huberta, Zalesie Górne, 

ul. Białej Brzozy 23. Po mszy św. będziemy 

towarzyszyć Zmarłej w ostatniej drodze 

na cmentarz parafialny. 

Pogrążona w głębokim smutku

Rodzina

 881532/A/SOLND

23 stycznia 2020 r. 

odszedł do Pana w 89 roku życia 

śp.

Władysław 

hrabia 

Tarnowski 

Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji 
w Posłuszeństwie Zakonu Maltańskiego 

były Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. 
Komandor Orderu Odrodzenia Polski. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 

w poniedziałek 3 lutego 2020 r. 

w kościele Saint-François-de-Sales, 

17 rue Ampère, Paris (17ème), 

w najbliższym gronie rodzinnym 

o czym z głębokim smutkiem 

powiadamiają 

żona, córki i zięć, wnuki i prawnuk, 
bracia i siostra, pasierbica z córką

 881538/A/SOLND

W y c i ą g  z  o g ł o s z e n i a  o  p r z e t a r g a c h

 Prezydent Miasta Sosnowca
ogłasza

ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowią-
cych własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu w rejonie 
ul. Klimontowskiej i Kukułek. 
I.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6901 o pow. 

1085 m², obręb 0010 Sosnowiec, 
 zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00038557/3,
II.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6899 o pow. 

2006 m², obręb 0010 Sosnowiec,  zapisana w księdze wieczystej 
nr KA1S/00038557/3,

III.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6897 o pow. 
3105 m², obręb 0010 Sosnowiec,  zapisana w księdze wieczystej 
nr KA1S/00038557/3,

  Nieruchomości są niezagospodarowane, porośnięte drzewami. Zgod-
nie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– nieruchomości oznaczone jako działki nr 6900, nr 6901, nr 6899, są 
przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Działka nr 6897 w mpzp przeznaczona jest pod zabudowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, zabudowę usługową (Uchwała nr 821/
LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu).

1. Cena wywoławcza do przetargów wynosi: 
 1.  –  za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6901 – 

217.000,00 zł.
 2.  –  za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6899 – 

401.200,00 zł.
 3.  –  za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6897 – 

621.000,00 zł.
  Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według 

stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogło-
szenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) wynosi 23%. 

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są 
również przedmiotem zobowiązań.

3.  Przetargi odbędą się w dniu 17.04.2020 r. od godz.10.00 w Urzędzie 
Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. 

4.  Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w usta-
lonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 
40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium należy 
wpłacić przelewem do dnia 10.04.2020 r. do godz. 13.00 na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 
2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 10.04.2020 r. środki fi nansowe 
muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.  Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opu-
blikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl 
w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

6.  Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 
ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. 32 296 04 12.

 881297/A/KOWAJ

INFORMUJE,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej 
miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż gruntu niezabudowanego, położonego w miejscowości 
Burlaki, gminie Zatory w powiecie pułtuskim, oznaczonego jako działka 
ewidencyjna nr 390/3, o powierzchni 1004 m2 w obrębie 0003 Burlaki, 
uregulowanego w księdze wieczystej KW Nr OS1U/00038641/6 wraz 
z udziałem wynoszącym wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 390/1 
o powierzchni 690 m2 w obrębie 0003 Burlaki, uregulowanej w księdze 
wieczystej KW Nr OS1U/00038642/3.

II przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 12:00 

w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 

(antresola)

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania 
Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 
(antresola) oraz pod nr tel. 22 443 20 48, od poniedziałku do piątku 
w  godz.  8.00–16.00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową 
nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na 
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

PREZYDENT 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 881189/A/KOWAJ

INFORMUJE,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie 
internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy 
zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w powiecie płońskim, gminie Nowe 
Miasto, we wsi Wólka Szczawińska, stanowiącej własność miasta 
stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr 
PL1L/00032782/9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 143/21 
o powierzchni 1800 m2 w obrębie 0033 Wólka Szczawińska.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 11.00 

w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania 
Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 
(antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 170, od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–16.00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową 
nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na 
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

PREZYDENT 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 881188/A/KOWAJ

 881440/A/DOMZM

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 08 
stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII Ns 24/20 zezwolił Gminie Kielce – Miejskiemu 
Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 219 293 
złotych (dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote) 
tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce prawa własności 
nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0016, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 692/17 o powierzchni 0,0960 ha, która to należność ma 
być wypłacona osobom, które przedstawią dokument potwierdzający ich prawa 
rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Pre-
zydenta Miasta Kielce z dnia 20 września 2018 roku znak AB-I.6740.2.6.2018.
BOJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 23 października 2018 
roku – na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.

 881531/A/DZIWW

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII 
Wydział Cywilny pod sygn. akt: VII Ns 352/17 toczy się postępowanie 
z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w Warszawie o stwierdze-
nie nabycia spadku po Januszu Krupie s. Franciszka i Stefanii, zmarłemu 
13 czerwca 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałemu w Warsza-
wie przy ul. Toruńskiej 74 m. 72. W skład spadku po zmarłym wchodzi 
lokal mieszkalny nr 72 położony w Warszawie przy ul. Toruńskiej 74.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od 
daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż 
w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdze-
nie nabycia spadku.

 881528/A/DZIWW

 881441/A/DOMZM

Sąd Rejonowy w Stargardzie ogłasza, że toczy się postępowanie 
o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Koszewskiej, córce Piotra 
i Józefy, zmarłej w dniu 8 marca 2002 r. w Chociwlu i mającej tam 
ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład wiadomego Sądowi majątku 
po zmarłej wchodzi prawo odrębnej własności lokalu nr 1, położonego 
w Chociwlu na ulicy Nadjeziornej w budynku o numerze 9, dla którego 
tut. Sąd prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00085160/1. Sąd wzywa 
spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia 
zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą 
być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 881527/A/DZIWW

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 08 stycz-
nia 2020 roku, sygn. akt VIII Ns 938/19 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu – 
Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu 
sądowego kwoty 293 444 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta 
czterdzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 1 Ćmielów 
Miasto, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2317/2 o po-
wierzchni 1,0741 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które przedsta-
wią dokument potwierdzający ich prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości 
na dzień ostateczności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2015 
roku znak IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 07 
lipca 2016 roku – na ich wniosek. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.

 881533/A/DZIWW

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie 
I Ns 497/19 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Kruk o stwierdzenie naby-
cia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Przezwody, gmi-
na Wodzisław, powiat Jędrzejowski, województwo świętokrzyskie oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 143 o pow. 2,94 ha, dla której to ruchomo-
ści nie jest urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od 
daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, bowiem 
jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się swojej własności 
nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 881555/A/DZIWW

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu w sprawie I Ns 1313/18 
z wniosku Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Sopocie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia 
spadku po Łucji Jadwidze Małyska, z domu Kuna, zmarłej w dniu 
26 lutego 2016 r. w Chorzowie, zam. w Bytomiu, córce Karola 
i Heleny. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech 
miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili 
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci 
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 881595/A/DZIWW

Sygn. akt I Ns 193/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Franciszka Płosz-
czaka z udziałem Bazylego Onuszko, Jarosława Onuszko, Cecylii Jachimko, Mirosława 
Kawy i Marii Ciemierkiewicz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 
zasiedzenie
na podstawie art. 144 § 1 i 2 kpc postanawia:
ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Bazylego Onuszko s. Dmytra, 
Jarosława Onuszko, Cecylii Jachimko, Mirosława Kawy, Marii Ciemierkiewicz, Olecha 
Bakały, Barbary Wasiuta, Marii z Wasiutów Majsterek, Rozalii z Wasiutów Mazurkie-
wicz, Julii z Wasiutów Banasiewicz, Amelii z Wasiutów Presz kuratora procesowego 
w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu – Aleksandry Pikor-Pukalskiej.

 881530/A/DZIWW


