Kornonrik Sądowy
przy Sądzie Rejonowyn w Radomsku
Bożęna Pietras
Karcelaria Kononicza nr II w Radomsku
97.500 Radonsko Tysiąclecia4 pok. 8
tel. (0-44) 685 l7 84 ernail: radomsko2@komomik.pl
Kn 1091/16

Radomsko,dnia l3-03-2019
P.T.
Prezes Sądu Rejonowego
w Radomsku
Anna Strzelczyk
ul. Tysięclecia 3
9'7-500 Radomsko
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o DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW brak
Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku Bozena Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu 24-04-20|9r. o godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym w
Radomsku I Wydział Cywilny 97-500 RADOMSKO, ul. 1000-lecia3 odbędzie się druga licytacja
3/4 niewydzielonej częścinieruchomości stanowiącej udział.3l4 w spóŁdzieIczym własnościowym
lokalu mieszkalnym o pow.45,50m2 składającymsię z2 pokoi,kuchnt,łazienkti hollu'usytuowanym
na III piętrze z oknami wychodz4cymi na Stronę wschodnią i zachodnią.Lokal posiada instalację
e|ektryczną,wodno-kana|izacyjn4
,grzewczą,gazowąi telefoniczną oraz telewizji kablowej.Lokal o
niskim standardzie wykończenia,wymagaj ący plac remontowych.Rozkład funkcjonalny lokalu dobry
naleŻące1do dłużnika:Jadwiga Nowak
połozonej: 97 -500 Radomsko' Piastowskia 2163,
dla której Radomszczańska SpółdzielniaMicszkaniowa w Radomsku
prowadzi rejestr(KW brak )
Suma oszacowania wynosi 83 175,00z|, zaścena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 55 450'00zł.
Licytant przystępujQcydo przętargupowinien złoiyc rękojmię w wysokościjednej dziesi4tej sumy
oszacowania'to jest 8 317,50zl.Rękojmia powinna byc złozonaw gotówce lub na konto komornika:
ESBank Bank Spółdzielczyw Radomsku Centrala 77 898000092001-0081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie Z ptzępisem art.976 $1 kpc w ptzetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mog4 nabyć
nieruchomośótylko za zezwo\eniem organu państwowego' a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
w dni powszednie od
W ci4gu dwoch ostatnichtygodni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomość
godz'I2:00 do godz.14:00 oraz ptzeglądaćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomości,operat szacunkowy biegłegosądowego,!\rypis z rejestru gruntów wTaz Z mapką z akt
postępowaniaegzekucyjnego.
na tzecz nabywcy bez
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkod4 do licytacji i przys4dzeniawłasności
jeŻe|i
zastrzeień,
osoby te przed rozpoczęciemprzetalgu nie złoŻądowodu, Że wniosły powództwo o
zwolnięnie nieruchomości lub przedmiotów TaZęmz nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie otzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Uzytkowanie, służebności
i plawa dozywotnika, jezeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przęz złozenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie Zostaną zgłoszone najpóŹniej na ttzy dnt
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i g,eaqqą<chwilą
uprawomocnięniasię postanowieniao przysądzęniuwłasności.
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