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KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” S.A. 
Al. 1000-Lecia 2, 62-650 Kłodawa

informuje, że 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w sprawie:

 Zakupu cyklonu odpylającego MCT-10.
 Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu 

zawarte są w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, 
znajdującej się na stronie internetowej 

www.sol-klodawa.com.pl
 871960/A/SOLND

OGŁOSZENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA GRUPOWEGO
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym 
wszczęte zostało postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 
2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 
z 2010 r., poz. 44) z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
Miasta Stołecznego Warszawy działającego w charakterze reprezentanta 
grupy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka 
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, sygnatura akt XXIV C 709/15, 
w którym na chwilę obecną udział bierze 73 członków grupy, a wartość 
przedmiotu sporu wynosi łącznie 2 724 152,00 zł.
Miejski Rzecznik Konsumentów Miasta Stołecznego Warszawy działający jako reprezentant 
grupy 73 konsumentów wniósł o:
1.  zasądzenie przez Sąd na rzecz członków grupy od pozwanego Towarzystwu Ubezpieczeń 

na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu kwot tytułem zwrotu korzyści 
majątkowych uzyskanych przez pozwanego bez podstawy prawnej kosztem członków 
grupy, w wykonaniu nieważnych czynności prawnych - nieważnych oświadczeń 
złożonych przez członków grupy pozwanemu o chęci skorzystania z zastrzeżenia na ich 
rzecz ochrony ubezpieczeniowej oraz nieważnych umów grupowego ubezpieczenia na 
życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

2.  ustalenie, że stosunki ubezpieczenia zawarte między pozwanym a członkami grupy 
nie istnieją;

ewentualnie o:
3.  zasądzenie od pozwanego na rzecz członków grupy zwrotu kwot pobranych przez 

pozwanego bez podstawy prawnej jako opłata administracyjna (opłata za zarządzanie) 
w oparciu o niedozwolone postanowienia umów grupowego ubezpieczenia na życie 
i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

4.  ustalenie, że postanowienia Tabel Opłat i Limitów Składek stanowiących załączniki do 
warunków grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym określające wysokość opłaty administracyjnej (opłaty za zarządzanie), 
pobieranej przez pozwanego ze składek bieżących wpłacanych przez członków grupy 
stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą członków grupy;

5.  ustalenie, że postanowienia Tabel Opłat i Limitów Składek stanowiących załączniki 
do warunków grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym określające wysokość opłaty likwidacyjnej pobieranej przez 
pozwanego w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia przed upływem 
Okresu odpowiedzialności stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą 
członków grupy.

Każdy, kto łącznie spełnia następujące warunki:
I.  przystąpił jako konsument do umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy Towarzystwem 
Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. a ubezpieczającym („Umowa ubezpieczenia 
grupowego”);

II.  wpłacił Składkę Pierwszą i pierwszą Składkę Bieżącą oraz kontynuuje wpłacanie 
kolejnych Składek Bieżących,

III.  wpłacona Składka Pierwsza oraz pomniejszone o Opłatę Administracyjną Składki 
Bieżąca są alokowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 
w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy poprzez nabycie Jednostek Uczestnictwa 
Funduszu,

IV.  wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu każdego ubezpieczeniowego fundusz 
kapitałowego spadła w pierwszym dniu wyceny,

V.  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. pobierało Opłatę Administracyjną 
albo Opłatę za zarządzanie od każdej Składki Bieżącej do dnia, w którym Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. sporządziło rozliczenie rachunku oraz kontynuuje 
pobieranie tej opłaty z kolejnych Składek Bieżących,

VI.  nie upłynął w stosunku do niego okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń 
na Życie Europa S.A.,

VII. przystąpił do Umowy ubezpieczenia grupowego na następujących warunkach:
1)  w Deklaracji Przystąpienia do Umowy ubezpieczenia grupowego nie wskazano 

wysokości sumy ubezpieczenia;
2)  przystąpienie nastąpiło na podstawie wzorca (dalej „Wzorzec”), na który składały się: 

warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym („UFK”), stanowiące wyciąg z Umów ubezpieczenia grupowego 
(„OWU”), tabela opłat i limitów składek („Tabela Opłat”) oraz regulamin UFK 
(„Regulamin”);

3)  Regulamin nie zawierał wykazu oferowanych UFK, charakterystyki aktywów 
wchodzących w skład UFK, kryteriów doboru aktywów ani zasad ich dywersyfi kacji, 
zasad wyceny jednostek UFK, a także zasad alokacji składek w jednostki UFK, 
w szczególności w zakresie ich wyceny;

4) Wzorzec zawierał postanowienia, zgodnie z którymi:
 A.  opłata Administracyjna (lub Opłata za zarządzanie) wynosiła 0,96%, 1,28% albo

1,92% od Składki Zainwestowanej w skali roku;
 B.  następowała alokacja w UFK, który nie istniał w chwili jego oferowania, środków 

pochodzących ze Składki Pierwszej oraz pomniejszonych o opłatę Administracyjną 
Składek Bieżących,

 C.  okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA. miał trwać 
120 albo 180 miesięcy (10 albo 15 lat),

 D.  Składka Zainwestowana stanowiła kwotę, która zostanie zainwestowana w ubezpie-
czeniowy fundusz kapitałowy w ciągu całego Okresu odpowiedzialności,

 E.  w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności, 
świadczenie ubezpieczeniowe stanowiła kwota umorzonych jednostek UFK 
zgromadzonych na jego rachunku;

 F.  w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie ubezpieczeniowe stanowiła kwota 
umorzonych jednostek UFK zgromadzonych na rachunku konsumenta powiększona 
o 1% Składki Zainwestowanej albo o 1% Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia,

 G. wartość początkowa jednostki UFK wynosiła 200 złotych,
 H. na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A zostało zastrzeżone:
  a)  prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu Okresu Subskrypcji o okres do dwóch 

miesięcy,
  b)  prawo do podjęcia decyzji o nieobjęciu konsumenta ochroną ubezpieczeniową, 

jeżeli w Okresie Subskrypcji nie udało się zebrać kwoty potrzebnej do utworzenia 
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,

  c)  prawo do podjęcia decyzji o odwołaniu Okresu Subskrypcji do jej ostatniego 
dnia i do nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową konsumenta, który przystąpił do 
ubezpieczenia,

  d)  prawo do podjęcia, w okresie 5 albo 6 dni roboczych po zakończeniu Okresu 
Subskrypcji a przed rozpoczęciem Okresu odpowiedzialności, decyzji o nieobjęciu 
ochroną ubezpieczeniową konsumenta, który przystąpił do ubezpieczenia, pomimo 
wpłaty przez niego Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej, 

  e)  prawo do zwrotu konsumentowi Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej 
w kwocie nominalnej - bez odsetek w razie podjęcia przez niego decyzji nieobjęciu 
konsumenta ochroną ubezpieczeniową, 

 I.  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. miał prawo zlikwidować UFK 
w dowolnej chwili; z momentem likwidacji UFK stosunek ubezpieczenia wygasał, 

 J.  Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. miał prawo zmienić strategię 
inwestycyjną UFK, 

 K.  wypłata z obligacji albo certyfi katów oparta była na indeksie, przy czym nie 
podano algorytmu, na podstawie którego indeks był wyliczany; indeks mógł zostać 
zlikwidowany bez wyjaśnienia przyczyny likwidacji; w razie likwidacji indeksu mógł 
on zostać zastąpiony indeksem zastępczym, 

 L.  Wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowi 
wartość wszystkich Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego 
pomniejszoną o inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, 

 M.  Wartości jednostki UFK stanowi iloraz Wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego 
Funduszu Kapitałowego i liczby wszystkich jednostek UFK, 

 N.  Wartość Rachunku stanowi iloczyn bieżącej liczby jednostek UFK, znajdujących się 
na rachunku ubezpieczonego i aktualnej na dany dzień wartości jednostki UFK, 

 O.  do wyliczenia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego 
konieczna jest znajomość wartości jednostki UFK w dacie zgonu ubezpieczonego 
albo Wartości Rachunku w tej dacie, 

 P.  wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego następuje 
po przedstawieniu dokumentów, których lista nie jest wyczerpująca, a Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. może odmówić wypłaty świadczenia lub 
ograniczyć jego wysokość, jeżeli nie otrzyma kompletnej dokumentacji, 

 Q.  w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia, umorzenie jednostek UFK następuje 
w terminie do 30 dni albo do 10 dni roboczych po otrzymaniu przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oryginału oświadczenia 
o rezygnacji z ubezpieczenia, 

 R.  w razie rezygnacji z ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji albo w Okresie odpowie-
dzialności, ubezpieczony ma obowiązek doręczyć ubezpieczycielowi oświadczenie 
o rezygnacji, zaś warunkiem wypłaty środków jest okazanie przez niego dokumentu 
tożsamości ubezpieczającemu, 

 S.   Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ma prawo do pobrania ze środków 
zgromadzonych na rachunku ubezpieczonego, Opłaty Likwidacyjnej, 

 T.  w razie rezygnacji przez konsumenta z ochrony ubezpieczeniowej przed upływem 
Okresu odpowiedzialności, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 
pobierze Opłatę Likwidacyjną, której wysokość będzie obliczana procentowo 
w stosunku do wartości środków zgromadzonych na rachunku konsumenta i będzie 
uzależniona od roku, w którym konsument zrezygnuje z ubezpieczenia; 

VIII.  wzorzec zawierał defi nicje Składki Zainwestowanej i Składki Bieżącej zapisane 
w postaci wzorów matematycznych:

a.  Składka Zainwestowana  = 
 gdzie:
 SP - Składka Pierwsza

b.  Składka Bieżąca  =                    albo

 Suwaka Bieżąca  =                    albo

 Składka Bieżąca  = 
gdzie:
 SZ - Składka Zainwestowana
 SP - Składka Pierwsza
 OA - Opłata Administracyjna, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3
 albo
 OZ - Opłata za zarządzanie, o której mowa w Rozdziale 8 pkt 3
może przystąpić do grupy liczącej dziś 73 członków.
Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może 
przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy 
w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia 
i przesyłając je do reprezentanta Grupy - Miejskiego Rzecznika Konsumentów Miasta 
Stołecznego Warszawy, na adres jego pełnomocników - radcy prawnego Anny Lengiewicz 
lub radcy prawnego Doroty Kobyłeckiej, 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 
Miasta Stołecznego Warszawy oraz 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 
grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

ZASADY WYNAGRODZENIA PEŁNOMOCNIKA:
1.  Każdy członek grupy za prowadzenie postępowania jest zobowiązany zapłacić pełno-

mocnikowi wynagrodzenie, na które składa się: wynagrodzenie ryczałtowe („Opłata 
Ryczałtowa”) oraz premia za sukces („Premia za Sukces”), na zasadach określonych 
poniżej.

2.  Opłata Ryczałtowa zostanie wyliczona od wysokości roszczenia głównego członka 
grupy i wynosi: 50 zł brutto - przy wysokości roszczenia do 500 zł; 150 zł brutto - 
przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł; 500 zł brutto - przy wysokości 
roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł; 1.000 zł brutto - przy wysokości roszczenia 
powyżej 5.000 zł do 20.000 zł; 2.000 zł brutto - przy wysokości roszczenia powyżej 
20.000 zł do 50.000 zł; 3.000 zł brutto - przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł 
do 200.000 zł; 6.000 zł brutto - przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł.

3.  Za prowadzenie sprawy w pierwszej instancji oraz za prowadzenie negocjacji i mediacji 
członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi 80% Opłaty Ryczałtowej 
w terminie 7 dni od podpisania umowy o obsługę prawną, zaś za prowadzenie 
postępowania w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym - 20% Opłaty Ryczałtowej 
w terminie 7 dni od wezwania przez pełnomocnika.

4.  W przypadku, gdy członek grupy nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia, 
który nie został rozwiązany, podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej stanowi suma 
roszczeń członka grupy.

5.  Premia za Sukces zostanie wyliczona od kwoty zasądzonej na rzecz członka grupy 
lub kwoty należnej członkowi grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej 
członkowi grupy, w wysokości: 10% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie 
prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 członków grupy; 7% brutto ww. kwoty - gdy 
postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 członków grupy i nie więcej 
niż 700 członków grupy; 5% brutto ww. kwoty - gdy postępowanie będzie prowadzone 
w imieniu więcej niż 700 członków grupy.

6.  Premia za Sukces będzie płatna w terminie 7 dni od otrzymania przez członka grupy 
kwoty, o której mowa w pkt 5 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.

7.  W przypadku, gdy oboje małżonkowie przystąpili do umów ubezpieczenia grupowego, 
każde z nich zawiera oddzielną umowę z pełnomocnikiem. Wynagrodzenie pełnomocni-
ka liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym 
członkiem grupy.

(SP)
20%

(SZ-SP)+(SZx10xOA)
120

(SZ-SP)+(SZx15xOA)
180

(SZ-SP)+(SZx15xOZ)
180

 871947/A/DZIWW

W Sądzie Rejonowym w Koninie Wydział I Cywilny, pod sygnaturą 
akt I Ns 1322/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po 
Walentym Kaliszaku, zmarłym dnia 18 grudnia 2012 roku w Koninie, 
ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Wygoda.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 
3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do 
Sądu Rejonowego w Koninie i udowodnili swoje prawa do spadku, 
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 
o stwierdzenie nabycia spadku.

 871948/A/DZIWW

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim pod sygn. akt I Ns 216/19 
toczy się postępowanie z wniosku Marleny Jeziorek o stwierdzenie nabycia przez 
nią z dniem 24 marca 2018 roku przez zasiedzenie udziału do 6/32 części we 
współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim 
przy ul. Bratniej 33 o obszarze 0,1089 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu 
Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim KZ1W/00005359/4

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Marię 
Ołtaszewską względnie jej następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od 
dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali 
swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie 
własności nieruchomości przez zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

 871949/A/DZIWW

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w XVI 
Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. XVI Ns 152/19 toczy się postępowa-
nie z wniosku miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku 
po Romanie Wentlandzie, synu Zygmunta i Haliny, zmarłym 21 lipca 2017 r. 
w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie oraz po Tomaszu Bo-
lesławie Wentlandzie, synu Zygmunta i Haliny, zmarłym 22 września 2018 r. 
w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie. Wzywa się, aby 
spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłosze-
nia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 
XVI Wydziału Cywilnego i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym 
razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 871951/A/DZIWW

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt 
I Ns 1819/17 toczy się postępowanie z wniosku Any Otruba z udziałem 
Artura Pokładowskiego, Jana Pokładowskiego, Adama Pokładowskiego 
i Anny Wiatrowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie 
Pokładowskim. W niniejszej sprawie dla nieznanego z miejsca pobytu 
uczestnika Adama Pokładowskiego, ostatnio zamieszkałego w Przyłęku 
nr 204, gmina Niwiska ustanowiono kuratora procesowego w osobie 
pracownika Sądu Sabiny Głowackiej.

 871952/A/DZIWW

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu pod sygnaturą I Ns 306/19 
zostało wszczęte postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka z siedziba w Gdyni 
z udziałem Gminy Bytom o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie 
Rowińskim, zmarłym w dniu 03 października 2017 roku w Bytomiu, 
ostatnie miejsce stałego pobytu w Bytomiu, aby w terminie 3 miesięcy 
od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym 
toczy się postępowanie ewentualni spadkobiercy i udowodnili nabycie 
spadku, gdyż w przeciwnym razie, mogą być pominięci w postanowieniu 
o stwierdzeniu nabycia spadku.
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W Sądzie Rejonowym w Gdyni Wydział VII Cywilny pod 
sygnaturą VII Ns 649/19 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni o stwierdzenie nabycia 
spadku po Zygmuncie Bernardzie Sądeckim, ur. 25.08.1927 r. w Pucku, 
s. Zygmunta, zmarłym 28.01.2014 r. w Gdyni, ostatnio zamieszkałym 
w Gdyni. W skład spadku wchodzi własnościowe spółdzielcze prawo do 
lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Narcyzowej 10 w Gdyni. Sąd wzywa 
wszystkich spadkobierców, a w szczególności dzieci zmarłego, aby 
w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili 
się do sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie 
zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Prezydent Miasta Chorzów 
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości, 

położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 
1. Dane geodezyjne:
 1) 1414/111 o powierzchni 1.918 m2, KA1C/00006431/6,
 2) 1485/109 o powierzchni 452 m2, KA1C/00006431/6,
 3) 1411/109 o powierzchni 1.922 m2, KA1C/00006431/6,
 4) 1412/109 o powierzchni 183 m2, KA1C/00006431/6,
 5) 1778/114 o powierzchni 61 m2, KA1C/00009382/8.
 Łączna powierzchnia 4.536 m2.
  W działach III ww. ksiąg wieczystych wpisane są liczne ograniczone prawa 

rzeczowe (nieodpłatne służebności przejazdu i przechodu). Działy IV 
ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
 1)  dla działki nr 1414/111 - 38ZP3 – tereny zieleni parkowej i w niewielkiej 

części pod 38MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej.
 2)  dla działek nr: 1485/109, 1411/109, 1412/109, 1778/114 – 38MN4 – 

tereny zabudowy mieszkaniowej.
3.  Cena wywoławcza nieruchomości 907.200,00 zł. Cena sprzedaży 

nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona zostanie o należny 
podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.). 

4.  Termin i miejsce przetargu: w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, 
ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425 dnia 14 stycznia 2020 r. o godz. 9:00.

5.  Wadium w wysokości 180.000,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić 
przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, 
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 
1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 09 stycznia 2020 r. 
Nie dopuszcza się wpłaty wadium w formie gotówkowej w kasie Urzędu 
Miasta Chorzów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Miasta.

6.  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 
te warunki bez zastrzeżeń, uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej 
do dnia 09 stycznia 2020 r. do godziny 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta 
Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425.

7. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:
 – tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,
 – strona internetowa miasta: www.chorzow.eu
 – Biuletyn Informacji Publicznej.
8.  Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz warunkach 

szczegółowych przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy 
Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 430, tj. od poniedziałku 
do środy od godz. 7:30–15:00, w czwartki od godz. 7:30–17:00 
oraz w piątki od godz. 7:30 -13:00, tel. 32 416 50 00 wew. 399, 
mail: sobkiewicz_m@chorzow.eu.
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W Sądzie Rejonowym w Gdyni pod sygnaturą akt VII Ns 215/18 
toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Jodłowskiego o stwierdzenie 
nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej 
w Gdyni przy ulicy Drzymały 16, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni 
prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00004902/9. W przedmiotowej 
księdze jako właściciele nieruchomości pozostają ujawnieni Józefa 
Świątek i Andrzej Świątek. Nieruchomość pozostaje w posiadaniu 
Andrzeja Jodłowskiego. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby 
w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia 
zgłosili swój udział w sprawie bowiem w przeciwnym razie Sąd 
zakończy postępowanie z pominięciem tych osób.
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