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OGŁOSZENIA

środa, 21 września 2011

Informujemy, że od lipca 2011 roku w ramach POKL Forum Związków
Zawodowych wraz z Partnerem - Uniwersytetem Warszawskim realizuje ogólnopolski projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywa pracownika”.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie mający kancelarię w Lubaczowie, ul. Unii Lubelskiej 6, na podstwaie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2011 r. o godz. 10:00 w Lubaczowie, ul. Szopena 36, odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Projekt ma charakter szkoleniowo – badawczy. Jego celem jest wskazanie jak podnieść konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz oddziaływać na zrównoważony rozwój gospodarczy. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowany problem niedostatecznej wiedzy wśród
polskich przedsiębiorców nt. CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można odglądać w dniu licytacji w siedzibie
dłużnika tj. Lubaczów, ul. Szopena 36.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji.
k-12374

WSK „PZL-Rzeszów” S.A., ul.Hetmańska 120

Projekt przewiduje organizację szkoleń oraz seminariów. Ukonstytuowaniem działań projektowych będzie raport końcowy.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nw. nieruchomości położonych
przy ul. Zelwerowicza 56 w Rzeszowie:

- prawo użytkowania wieczystego działek nr: 3020 (o pow. 1320 m2) , 3021
(o pow. 126 m2), położonych w obr. 209 Zalesie,
- prawo własności budynku mieszkalnego.
Przedmiotowe nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą nr 59862 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza 615 000,00 zł

k-12094

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu
(Siedziba Forum Związków Zawodowych,
ul. Plac Teatralny 4, Bydgoszcz, tel. 52 371 83 33)
oraz na www.fzz.org.pl

k-12185

Działania projektowe planowane są do kwietnia 2013 r.

sprzedam, kupię, zatrudnię

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie
ul. Gałęzowskiego 6

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji członków
związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców
w zakresie wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz
upowszechniania elastycznych form zatrudnienia, a także zbadanie
wyzwań dla CSR w relacjach pracodawca – pracownik z perspektywy
pracownika, w latach 2011 – 2013.

ogloszenia.nowiny24.pl

- Oferty w zamkniętych kopertach składać należy (drogą pocztową) w terminie 15 dni od daty obwieszczenia w Dziale Inwestycji I Infrastruktury WSK „PZL-Rzeszów” S.A. , 35-078
Rzeszów, ul. Hetmańska 120.
Składane oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione , powinny zawierać informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny , a ponadto zawierać wypis z właściwego rejestru w przypadku składania ofert przez podmioty gospodarcze.
- Sprzedającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty , jak i prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
- Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.
- W przypadku jeśli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę , przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji.
- WSK „PZL-Rzeszów” S.A. zastrzega iż zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po uzyskaniu przez sprzedającego zezwoleń właściwych organów spółki.
- W przypadku gdy nabywca jest cudzoziemcem mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego , konieczne będzie uzyskanie przez niego, przed zawarciem umowy sprzedaży , zezwolenia lub promesy MSWiA na
nabycie nieruchomości.
- Koszty związane z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków oraz wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca.
- Złożone oferty muszą zawierać oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, sytuacją prawną oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje je bez
zastrzeżeń.
- Wszelkich informacji technicznych udziela Dział Inwestycji I Infrastruktury WSK „PZL-Rzeszów” S.A., tel. 17 854-6560 lub 854-6721.
k-12197

ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie odrębnej własności:

1). lokalu mieszkalnego położonego w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego 2/41
o pow. 56,90 m2 (3 pokoje z kuchnią, IX piętro) – cena wywoławcza 198.000,00 zł;
2). lokalu mieszkalnego położonego w Rzeszowie przy ul. Marszałkowska 14/9
o pow. 37,40 m2 (2 pokoje z kuchnią, I piętro) - cena wywoławcza 162.085,00 zł;
3). lokalu mieszkalnego położonego w Rzeszowie przy ul. Kosynierów 18/11
o pow. 28,70 m2 (1 pokój z ciemną kuchnią, II piętro)
– cena wywoławcza 126.504,00 zł;
4). lokalu mieszkalnego położonego w Rzeszowie przy ul. Marszałkowska 15/24
o pow. 27,60 m2 (1 pokój, kuchnia, IV piętro) – cena wywoławcza 103.135,00 zł;
5). ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego-podziemnego zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 3a z prawem korzystania z miejsca parkingowego oznaczonego Nr 1 - cena
wywoławcza 21.519,00 zł.
Przetarg składa się z dwóch etapów: I etap ograniczony – skierowany do członków oczekujących i kandydatów na członków RSM w Rzeszowie, którzy oczekują na zaspokojenie
potrzeb lokalowych, II etap – przetarg nieograniczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2011r. w siedzibie Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 w sali nr 309, III piętro, I etap o godz. 10-tej, II
etap o godz. 11-tej.
Etap II nie dochodzi do skutku w przypadku pozytywnego zakończenia etapu I.
Przystępujący do przetargu ma obowiązek w dniu 03.10.2011r. do godz. 9-tej wpłacić wadium za lokal mieszkalny w wysokości 5.000,00 zł, za miejsce postojowe 2500,00 zł w kasie RSM (Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6 I piętro).
Kwotę postąpienia na lokal mieszkalny ustala się w wysokości 1000,00 zł, a na miejsce postojowe 500,00 zł.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli: wpłacający nie przystąpi do przetargu, wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej ustanowienia prawa do
lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego, żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej plus jedno postąpienie.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom postępowania zwrócone.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej oraz wniesienia wpisowego 231,00 zł i udziału członkowskiego 250,00 zł.
Wpłata wartości ustalonej w drodze przetargu lokalu mieszkalnego lub miejsca postojowego winna być wpłacona w drodze przelewu bankowego w terminie 2 tygodni
od daty przetargu i przed terminem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu lub miejsca postojowego.
Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej
własności i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego lub ułamkowego udziału we
współwłasności garażu wielostanowiskowego z prawem korzystania z miejsca postojowego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę.
Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia każdego z etapów przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
W celu zapoznania się z lokalizacją miejsca postojowego należy telefonicznie skontaktować się z Administracją Osiedla „Kmity” ul. Bohaterów 5 tel. (17) 856-47-86, natomiast w
celu oglądnięcia mieszkań: przy ul. Starzyńskiego 2/41 z Administracją Osiedla „Baranówka” ul. Skubisza 3 tel. (17) 863-34-24, a przy ul. Kosynierów 18/11, ul. Marszałkowska 14/9
i ul. Marszałkowska 15/24 z Administracją Osiedla „1000-lecia” ul. Kochanowskiego 21 tel.
(17) 852-73-03.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie RSM w Rzeszowie przy
ul. Gałęzowskiego 6 pok. nr 103 w godz. od 12-tej – 15-tej lub tel.
(17) 853-20-03 wew. 59.

Ponadto Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg na dzierżawę terenu i najem pomieszczeń o pow. ok. 200 m2 przy ul. Ciepłowniczej 5 w Rzeszowie w Zakładzie RSM w Załężu.
Teren o powierzchni ok. 5 ha z możliwością dostosowania do potrzeb dzierżawcy na
działalność magazynową, handlową i przemysłową.
Zainteresowanych prosimy o złożenie oferty w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie (kod 35-959) w terminie do 29.09.2011r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 85-320-03 wew. 38.
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