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Radomsko, dńa f6.03.2019
P.T.
Prezes Sądu Rejonowego
w Radomsku
Anna Strzelczyk
u|. Tysiąclecia 3
91-500 Radomsko

BIURO PODAVTCZE
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nr KW 32642
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bozena Piętras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu 08-05-2019r.o godz. 13:15 w Sąd Rejonowy w
Radomsku I Wydział Cywilny 97-500RADOMSKo, ul. 1000-lecia3 odbędziesię druga licytacja
nieruchomości stanowiącej działki nr 19018, I90l9 o pow.0,1219 ha wtaz z budynkiem
usługowo-produkcyjnym' murowanym o pow.użytkowej 382,75 m2 z I993r' oraz budynkiem
gospodalczym' murowanym o pow. użytkowej 30,15 mf z 1993 r. oraz garuzemmurowanym o pow.
użytkowej 50,69 mZ,Działkautwardzona betonowąkostk4 brukową i częściowopĄrtami betonowymi'
w całościogrodzona i uzbrojona w przył'ączewodociągowe i elektryczne.Dojazddo nieruchomości
drogą nięutwardzoną na|ezącej do dłuznika:Bogumiła Cieciura
położonej97-500 Radomsko, Staffa 16' Radomsko,
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wicczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKw 32642 |NKIĄ/..PTLM00032642/2l
Suma oszacowania wynosi 197 400,00z|, zaścena wywołaniajest równa 2/3 sumy oszacowania i
wyrrosi 131 600.00zł.
Licytant przystępuj4cy do przetargu powinien zł'oŻyćrękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania'to jest |9 740.00zł.Rękojmia powinna byc złoŻonana konto komornika:
ESBank Bank Spółdzielcry w Radomsku Centrala 77 8980000920010081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnte zprzepisem art.976 $1 kpc w przetatgunie mogą uczęStniczyó osoby, które mogę nabyć
nieruchomoŚć tylko za zęzwoIeniem organu państwowego, a zezwo|enia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym aĄkule.
w dni powszednie od
W ciągu dwóch ostatnichtygodni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomość
godz.I2:00 do godz.74:00oraz przeg|ądacw kancelarii komornika odpis protokotu oszacowania
z rejcstru gruntów wrazZ mapką z akt
nieruchomości,operat szacunkowy biegłegos4dowego'\^rypis
postępowaniaegzekucyjnego.
na tzecz nabywcy bez
Prawa osÓb trzecich nie będąprzeszkodądo licytacji i przysądzeniawłasności
jeŻe|i
ze
wniosły powództwo o
dowodu,
zastrzeŻen,
osoby te przedrozpoczęciemprzetargu nie złoŻą
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z niq zajętych od cgzekucji i uzyskały w tym
zakresię orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, słuzebnościi plawa dożywotnika,jeŻeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złozenię dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgł.oszonenajpóźniej na trzy dni

