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Prezydent Wrocławia
informuje,

że w dniu 13 lipca 2016 r. wywieszony został wykaz

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy: 

Osiedlowej (obręb Muchobór Wielki, AM-9, działki nr 6/14, 12/1, 13/1)

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1774 z późn. zm.), mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia – pl. Nowy Targ 1-8 – obok pokoju nr 102, pierwsze
piętro.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 126 i 127 Urzędu Miejskiego Wrocławia 
– pl. Nowy Targ 1-8, tel. 71 777-72-83 do 86.

33471462

www.dawro.eu

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Wojciech Jędrzejczuk 

(tel. (75) 645 34 40) ogłasza, że dnia 

18 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę 

przy alei Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA
nie ru cho mo ści na le żą cych do dłuż ni czki Pani Henryki Drapik,

– stanowiącej: prawo własności niezabudowanych działek nr 522/1, 518/1, 514/1, 507/1,
502 o łącznej powierzchni 19,5900 ha;
położonej: 58-410 Marciszów, ul. Nadrzeczna 12,

dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą nr KW 2493 [NKW: JG1K/00002493/5].

Suma oszacowania wynosi 275 666,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy

oszacowania i wynosi 206 749,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy

oszacowania, tj. 27 566,60 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg;

– stanowiącej: prawo własności obiektów po byłej bazie RSP wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i prawem własności działki nr 31/1 o pow. 1,5351 ha;
położonej: 58-410 Marciszów, ul. Spółdzielcza 13,

dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą nr KW 2500 [NKW: JG1K/00002500/8].

Suma oszacowania wynosi 196 362,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy

oszacowania i wynosi 147 271,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy

oszacowania, tj. 19 636,20 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 962 §1 przystępujący do przetargu obowiązany złożyć rękojmię w wysokości

1/10 części sumy oszacowania w gotówce w kancelarii najpóźniej do godziny 12:00 w dniu

poprzedzającym licytację bądź na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Kamienna Góra nr 66 8395 0001 0010 3899 2004 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.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 645 34 40

33471236

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490),

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Jagodowej 
– z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

1. Oznaczenie nieruchomości: działka niezabudowana nr 468/2 o pow. 0.3756 ha,
obręb 6, o użytku RVI, Kw nr JG1B/00015123/6. 

2. Cena wywoławcza brutto wynosi – 209.000 zł

3. Termin i miejsce przetargu: 1 września 2016 r. godz. 1200 siedziba Urzędu
Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego nr 1(wieżowiec, I piętro, sala 113).

4. Wysokość wadium: 35.000 zł – należy wnieść najpóźniej do dnia 29 sierpnia
2016 roku – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec nr 04 1020 2137
0000 9402 0046 4271. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Gminy. 

5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełną
informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, 
Pl. Piłsudskiego nr 1 (wieżowiec, I piętro), dostępne jest także na stronie
internetowej www. boleslawiec.eu – przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennego Urzędu Miasta tel. 
75 6456515.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu z dnia 11 lipca 2016 r.

33473124.n

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
Sędzia – komisarz w postępowaniu
upadłościowym „URETAPOL” sp. z o.o.
w Sławoszowicach, obejmującym likwidację
majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 16/15),
ogłasza, że sporządzona została

UZUPEŁNIAJĄCA
LISTA WIERZYTELNOŚCI,

przekazana przez syndyka sędziemu
– komisarzowi 8 lipca 2016 r., którą można
przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego
dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII
Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej
16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch
tygodni od daty ukazania się obwieszczenia
można wnieść względem niej sprzeciw.

Przetargi – www.ardobiejewska.pl

33471786

OBWIECZSZENIE
Sędzia komisarz Sądu Rejonowego 

w Wałbrzychu 

Wydział VI Gospodarczy 

zawiadamia

że został opracowany częściowy plan podziału

funduszy masy upadłościowej Wałbrzyskiego

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu 

sygn. akt VI GUp 17/12, 

który można przeglądać w sekretariacie Sądu

w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11

i w terminie dwóch tygodni od dnia

obwieszczenia w prasie i ogłoszenia Monitorze

Sądowym i Gospodarczym można wnieść do

sądu zarzuty przeciwko planowi podziału.

33471823

Prezydent Wrocławia
ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego:

ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 20, lok. nr 7

Powierzchnia lokalu 107,29 m2

Cena wywoławcza w zł 290 000,00 zł

Wadium 29 000,00 zł

Wysokość postąpienia 3 000,00 zł

Lokal mieszkalny oglądać można w dniach od 25.07.2016 r. 

do 29.07.2016 r., od 08.08.2016 r. do 12.08.2016 r. oraz 

od 22.08.2016 r. do 24.08.2016 r. w godz. 9.00 – 14.00, po uprzednim

ustaleniu terminu z Biurem Obsługi Klienta nr 5, ul. Brzeska 8-10, 

tel. 71 341-59-84.

U W A G I:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8

w sali nr 215, II piętro o godz. 12:00 dnia 5 września 2016 r. 

2. Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 
29 sierpnia 2016 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226
0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.

3. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

4. Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy
w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, I p. Ogłoszenia
o przetargach dostępne są również w internecie pod adresem: http://bip.um.wroc.pl

5. Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Nabywania i Sprzedaży
Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, pok. 148
tel. 71 777 88 92.

33473122

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na zbycie działki niezabudowanej nr 839/2 o powierzchni 825m2,
położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Świerkowej.

Przetarg odbędzie się 6 września 2016r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala

nr 211.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę: 20 000,00 zł netto 
+ 23 % podatku VAT tj. 24 600,00zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 

2 500,00zł do dnia 2 września 2016r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 31 8395 0001

0013 4460 2009 0003 Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta

w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133.

33470827

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490),

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy

Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu przy ul. Jemiołowej – z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1. Oznaczenie nieruchomości: działka niezabudowana nr 469 o pow. 0.1064 ha, obręb 6,

o użytku Bp, Kw nr JG1B/00015123/6. 

2. Cena wywoławcza brutto wynosi – 125.000 zł

3. Termin i miejsce przetargu: 1 września 2016 r. godz. 1100 siedziba Urzędu Miasta

Bolesławiec Pl. Piłsudskiego nr 1(wieżowiec, I piętro, sala 113).

4. Wysokość wadium: 25.000 zł – należy wnieść najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2016
roku – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402

0046 4271. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego

Gminy. 

5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełną

informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego nr 1

(wieżowiec, I piętro), dostępne jest także na stronie internetowej www. boleslawiec.eu

– przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Mienia i Gospodarki

Przestrzennego Urzędu Miasta tel. 75 6456515.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu z dnia 11 lipca 2016 r.

33473127.n

Po sta no wie niem
Są du Re jo no we go w Wał brzy chu

z dnia 04 lip ca 2016 r.
(sygn. akt. VI GU 29/16)

Sąd po sta no wił:

I. ogło sić upa dłość obej mu ją cą lik wi da cję

ma jąt ku dłuż ni ka CEM POL Spół ki Ak cyj -

nej w Wał brzy chu, adres: 58-304 Wał -

brzych, ul. Re ja 4c, wpi sa ne go do

Re je stru Przed się bior ców Kra jo we go

Re je stru Są do we go pod nu me rem KRS

560564, 

II. wez wać wie rzy cie li upa dłe go do zgła -

sza nia wie rzy tel no ści w ter mi nie trzy -

dzie stu dni od da ty ob wiesz cze nia

o ogło sze niu upa dło ści w Mo ni to rze

Są do wym i Gos po dar czym, 

III. wez wać oso by, któ rym przy słu gu ją

pra wa i rosz cze nia oso bi ste cią żą ce na

nie ru cho mo ści upa dłe go, je że li nie zo -

sta ły ujaw nio ne przez wpis w księ dze

wie czy stej, do ich zgła sza nia w ter mi -

nie trzy dzie stu dni od dnia ob wiesz cze -

nia o ogło sze niu upa dło ści w Mo ni to rze

Są do wym i Gos po dar czym, pod ry go -

rem utra ty pra wa po wo ły wa nia się na

nie w po stę po wa niu upa dło ścio wym, 

IV. wy zna czyć sę dzie go – ko mi sa rza

w oso bie SSR Łu ka sza Ko za kie wi cza, 

V. wy zna czyć za stęp cę sę dzie go – ko mi -

sa rza w oso bie SSR Je rze go Szaf rań -

skie go, 

VI. wy zna czyć syn dy ka ma sy upa dło ści

w oso bie Ja ku ba Ka miń skie go.

VII. na ka zać dłuż ni ko wi uisz cze nie na rzecz

Skar bu Pań stwa – Są du Re jo no we go

w Wał brzy chu kwo ty 1.500,00 zł (je -

den ty siąc pięć set zło tych 00/100) ty -

tu łem kosz tów są do wych,

VIII. stwier dzić ju rys dyk cję są du pol skie go

dla głów ne go po stę po wa nia upa dło -

ścio we go dłuż ni ka (art. 3 ust. 1 roz -

po rzą dze nia Ra dy (WE) nr 1346/2000

z dnia 29 ma ja 2000 r. w spra wie po -

stę po wa nia upa dło ścio we go – Dz. Urz.

UE L Nr 160, str. 1).

33471815

Prezydent Wrocławia
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego:

ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka 31, lok. nr 12

Powierzchnia lokalu 105,80 m2

Cena wywoławcza w zł 355 000,00 zł

Wadium 36 000,00 zł

Wysokość postąpienia 4 000,00 zł

Lokal mieszkalny oglądać można w dniach od 01.08.2016 r. do 05.08.2016 r.,

od 08.08.2016 r. do 12.08.2016 r. oraz od 29.08.2016 r. do 02.09.2016 r.

w godz. 9.00 – 14.00, po uprzednim ustaleniu terminu z Biurem Obsługi Klienta

nr 5, ul. Brzeska 8-10, tel. 71 341-59-84.

U W A G I:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8

w sali nr 215, II piętro o godz. 12:00 dnia 14 września 2016 r. 

2. Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 
7 września 2016 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226
0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Gminy.

3. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

4. Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy
w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, I p. Ogłoszenia
o przetargach dostępne są również w internecie pod adresem: http://bip.um.wroc.pl

5. Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej
przyczyny.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Nabywania i Sprzedaży
Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, pok. 148
tel. 71 777 88 92.

33471839

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 

VI Wydział Gospodarczy

postanowieniem 

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie o sygn. akt 
VI GUp 12/13

stwierdził zakończenie

postępowania

upadłościowego „DINSPAR”

Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością

w Wałbrzychu.


