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KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” S.A. 
w Kłodawie

ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY, 

prowadzony w oparciu o regulamin wewnętrzny, 
na zakup skrzyń o poj. 0,85 m3 do małych wozów i skrzyń WmS 

do przewozu materiału wybuchowego

Wszelkie informacje dotyczące przetargu zawarte są w Specyfi kacji 
Istotnych Warunków Zamówienia którą można uzyskać 

na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl
 813460/A/SOLND

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krakowie, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 832). 
Oferty należy składać: • w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krakowie, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków”, 
• w terminie 22 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, tel.: 12 616 52  42. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.O
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Burmistrz Mielna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Mielno:
Działka nr 75/36 o pow. 0,2046 ha, Mielno, niezabudowana,

KW 29024 – cena wywoławcza do przetargu 2.000.000,00 zł, wadium 
100.000,00  zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż odbędzie się w dniu 06 września 
2017 r. o godz. 1000w Urzędzie Miejskim w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 
10. Bliższe informacje znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej www.
mielno.bip.net.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielnie oraz w 
Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości tel. 94-345-98-36 lub 35.

 813316/A/WIECI

„Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXV Wydział Cywilny wszczęte zostało postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 
2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010r., Nr 7, poz. 44) z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Urzędzie Miasta Szczecin przeciwko AXA Życie Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie („AXA Życie TU S.A.”), 
sygn. akt XXV C 915/14.
Miejski Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Miasta Szczecin jako reprezentant grupy wnosi o:
1) o zasądzenie od pozwanego – AXA Życie TU S.A., zwrotu, kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy 
prawnej jako opłata likwidacyjna, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi, zawartych pomiędzy pozwanym a członkami grupy;
2) ewentualnie o ustalenie, że pozwany - AXA Życie TU S.A. ponosi odpowiedzialność wobec członków grupy z tytułu bezpod-
stawnego wzbogacenia wynikającego z wykonywania przez członków grupy nieważnych umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowymi 
funduszami kapitałowymi.

Każdy, kto:
1) zawarł jako konsument z AXA Życie TU S.A. umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, na 
czas nieoznaczony, ze składką podstawową opłacaną regularnie, z sumą ubezpieczenia na wypadek śmierciw wysokości 100 złotych („umowa 
ubezpieczenia”), w oparciu o wzorzec umowy stosowany przez AXA Życie TU S.A., określający w tabelach opłat i limitów zasady ustalania 
wysokości opłaty likwidacyjnej pobieranej przez AXA Życie TU S.A.w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 10 lat od 
daty jej zawarcia z przyczyn innych niż śmierć, zgodnie z którymi opłata likwidacyjna w dwóch pierwszych latach polisy wynosiła 2-krotność 
składki podstawowej należnej za pierwszy rok polisy (nie więcej niż wartość podstawowa polisy), zaś w kolejnych latach polisowych 
począwszy od 3 do 10 roku polisowego, wysokość tej opłaty wynosiła od 1,5-krotności do 0,3-0,6-krotności składki podstawowej należnej za 
1 rok polisy, w zależności od roku, w którym umowa ubezpieczenia została rozwiązana oraz
2)  rozwiązał zawartą zAXA Życie TU S.A. umowę ubezpieczenia w okresie pierwszych 10 lat obowiązywania tej umowy, a AXA 
Życie TU S.A. pobrała ze środków zgromadzonych na rachunku konsumenta opłatę likwidacyjną
może przystąpić do grupy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie3 (trzech) miesięcy od 
daty ukazania się tego ogłoszenia i przesyłając je do reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta Szczecin, 
na adres jego pełnomocników radców prawnych Anny Lengiewicz lub Doroty Kobyleckiej, Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy 
Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.
Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.
Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta Szczecin oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.
Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu 
złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupyi zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.
ZASADY WYNAGRADZANIA PEŁNOMOCNIKA:
1. Każdy członek grupy za prowadzenie postępowania jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi powoda („pełnomocnik”) wyna-
grodzenie, składające się z:wynagrodzenia ryczałtowego („opłata ryczałtowa”) oraz premii za sukces („premia za sukces”). Wynagrodzenie 
obejmuje również wynagrodzenie pełnomocnika z tytułu świadczenia pomocy prawnej za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
2. Każdy członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi opłatę ryczałtową, która jest wyliczona na podstawie wysokości 
opłaty likwidacyjnej pobranej przez pozwanego („opłata likwidacyjna”). W pierwszej instancji oraz za prowadzenie postępowania 
przedsądowego, negocjacji i mediacji opłata ryczałtowa wynosi 80%, zaś w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym 20% następujących 
kwot:
• przy wysokości roszczenia do 500 zł – 60 zł;
• przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
• przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
• przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł – 1.200 zł;
• przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
• przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
• przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł –7.200 zł.
W przypadku gdy członek grupy dochodzi roszczeń związanych z więcej niż jedną umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym zawartą z pozwaną, wysokość roszczenia będąca podstawą obliczenia opłaty ryczałtowej, stanowi sumę opłat lik-
widacyjnych pobranych przez pozwanego od tego członka grupy.
3.  Każdy członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi premię za sukcesw stosunku do kwoty zasądzonej na rzecz 
członka grupy lub kwoty należnej członkowi grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej członkowi grupy, jako:
3.1.  10% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 (dwustu) członków grupy,
3.2  7% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 (dwustu) członków grupy i nie więcej niż 
700 (siedmiuset) członków grupy,
3.3.  5% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcejniż 700 (siedmiuset) członków grupy. 
4.  Przez sukces („sukces”) rozumie się:
4.1.  rozstrzygnięcie prawomocnie kończące postępowanie sądowe, inne niż: (i) wyrok oddalający powództwo w całości, (ii) postanow-
ienie o odrzuceniu pozwu,
4.2.  ugodę zawartą z ubezpieczycielem.
5.  Wynagrodzenie pełnomocnika będzie płatne przez członka grupy w następujący sposób:
5.1.  część opłaty ryczałtowej, w wysokości 80% kwoty, o której mowa w pkt 2. powyżej, będzie płatna przez członka grupy w terminie 
7 (siedmiu) dni po podpisaniu przez obie strony umowy o obsługę prawną; dowód uiszczenia części opłaty ryczałtowej członek grupy jest 
zobowiązany doręczyć pełnomocnikowi wraz z podpisanym przez siebie egzemplarzem umowy o obsługę prawną;
5.2.  druga część opłaty ryczałtowej, w wysokości 20 %, o której mowa w pkt 2 powyżej, będzie płatna wówczas, gdy Postępowanie 
będzie prowadzone w drugiej instancji i zostanie uiszczonaprzez członka grupyw terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez pełnomocnika;
5.3.  Premia za sukces będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez członka grupy kwoty, o której mowa w pkt. 3 
powyżej. Jeżeli członek grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas premia za sukces będzie płatna 
sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez członka grupy.
6. Wynagrodzenie pełnomocnika zostało określone jako kwoty brutto, które zawierają podatek VAT.

7.  Wynagrodzenie pełnomocnika, tj. opłatę ryczałtową i premię za sukces należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy 
pełnomocnika o numerze 83 1060 0076 0000 3300 0030 9077. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana członkowi grupy w formie elek-
tronicznej.
8. Wynagrodzenie obejmuje również techniczno-administracyjne wydatki pełnomocnika związane z prowadzeniem postępowania, 
w tym w szczególności wydatki związane z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i 
pracowników pełnomocnika do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których obecność będzie wskazana ze względu 
na prowadzenie postępowania, z podróżami na spotkania z osobami objętymi pozwem, z wyjątkiem kosztów dojazdów i pobytów, których 
celem będą spotkanie w miejscowościach oddalonych o ponad 200 km od Warszawy.
9. W przypadku, gdy członkami grupy są małżonkowie, każde z nich zawiera oddzielną umowę z pełnomocnikiem. Wynagrodzenie 
pełnomocnika liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym członkiem grupy”,

 813245/A/SOLND
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się postępowaniu sygn. akt I Ns 1519/16 w sprawie z wniosku 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Łodzi z udziałem 
Małgorzaty Bogusz o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze 

Rogowskiej z domu Bednarek, córce Władysława i Stefanii 
z domu Reliszko, zmarłej 25 grudnia 2015 r. w Łodzi, ostatnio 
stale zamieszkałej w Łodzi i wzywa spadkobierców do zgłoszenia 
się i udowodnienia nabycia praw do spadku w ciągu 3 miesięcy 
od dnia ukazania się ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich 
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 813459/A/SOLND

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WARSZAWIE 01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14 OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, woj. mazowiec-
kie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 47/1 o powierzchni 0,0374 ha, nr 47/3 o powierzchni 0,2925 ha i nr 50 o powierzchni 0,2121 ha, 
wszystkie z obrębu 1147 wraz z prawem własności znajdującej się na nich zabudowy. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Ogłaszającym. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 620 000,00 zł netto Wadium: 162 000,00 zł Postąpienie: 20 000,00 zł Skutki podatkowe 
sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg odbędzie się w dniu 
19.05.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego, sala 201. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane w 
Regulaminie przetargowym z podaniem nr postępowania: 1010/KNO/320/2017 w terminie do dnia 16.05.2017 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania 
wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu 
sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone 
są w Regulaminie przetargowym.  Oferta jest wiążąca w przeciągu 9 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Warunkiem skutecznego nabycia nieru-
chomości jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej. Przed przystąpieniem do przetargu należy 
zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie in-
ternetowej PKP S.A. – www.pkpsa.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia 
sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231). Informacji na 
temat przetargu udziela Wydział Handlowy, tel. 22 4746598, 601 415 831. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 813484/A/NOWAI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej 
w Warszawie.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, 
położona w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Latyczowskiej, 
stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana 
w księdze wieczystej KW nr WA6M/00449697/0, oznaczona jako działka 
ewidencyjna nr 44/6 o powierzchni 407 m2 w obrębie 3-05-26.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego zarządzeniem nr 1030/2016 Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 20 lipca 2016 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe 
przy ul. Latyczowskiej, który przeprowadzono w dniu 7 grudnia 2016 r., 
zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe 
przy ul. Latyczowskiej, który przeprowadzono w dniu 22 marca 2017 r., 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza 610 500,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) 61 050,00 zł
Minimalne postąpienie 6 110,00 zł
Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług 
(VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

III przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala konferencyjna (duża), I piętro

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Praga-Południe 
miasta stołecznego Warszawy nr 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096, 
do dnia 14 czerwca 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ 
wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno 
być złożone do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 bezpośrednio 
w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy.

Ogłoszenie o III przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe 
Miasta Stołecznego Warszawy oraz opublikowanie na stronie internetowej 
miasta stołecznego Warszawy i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Stołecznego Warszawy.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze 
Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
pod nr tel. 22 44 32 159 od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-16.00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości 
miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej 
www.um.warszawa.pl, w serwisie „Nieruchomości miejskie”.

PREZYDENT 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 813386/A/SOLND


