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OBWIESZCZENIE o PIERWSZEJ LICYTACJI NIBRUCIIOMOŚCI

nr KW 28389
Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku Bozęna Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicz''ói *iudo*ości, ze: w dniu 10-05-2019r. o godz. 12z20 w Sądzie Rejonowym w
ul. 1000-lęcia 3,s,2.33 odbędzie się pierwsza licytacja
Radomsku ,97.5OO RADOMSKo,
gruntowa, działkinr537,584,1136lI o pow.3,43ha.
nieruchomościstanowiącej nieruchomość
V
Dziatka nr 537 o po*.ó,81ha stanowi grunt orny VI klasy w częścio pow.0,25 ha oraz teren leśny
jest drzewostanem Sosnyw wieku 26-61 |at .Działkanr 584 o
klasy w pozostałejczęścii porośnięta
jest uprawiana rolniczo,posiada dobry dostęp z
pow'1,80
^drogi ha stanowi grunty orne IV do VI klasy i
asfaltowej i ma walory terenu inwestycyjnego bęz bezpośredniego dostępu do
infństruktury.oitałua m 1736lI o pow.0,82 ha stanowi łąki IV klasy 'posiada dostęp z drogi
gruntoweji jest wykorzystywanarolniczo.Działki mogą być sprzcdane oddziclnie.
na|eŻącejdo dłużnika:ARKADIUSZ SZEWCZYK
położonej
: 97 -505 Dobryszyce,
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg WiecrysĘch
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKw 28389 \NKI4/.,PT|]v00028389/9]
i
Suma oszacowania wynosi 161 952,00z|, zaścena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania
wynosi |f| 464,00zł.
jednej dziesiątej sumy
I,icytant p17v.tępu;ły do przetargupowinten złofić, rękojmię w wysokości
oszacowania,to jest 16 195.202na konto komornika:
IlSBank Bank spotozietcrv w Radomsku Centrala 77 898000092001 00tt12818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
nabyć
Zgodnie z-przep1semart.976$1 kpc w przetargunie mogą uczestniczyó osoby, które mogą
oruz
nńruchomośćtylko za zezwo|eniem organu państwowego, a zezwolcnia tego nie przedstawiły
inne osoby wymienione w Ęm artykule.
14
Do licytacji nieruchomościmożeprzystąpić rolnik indywidualny zgodnie z Ustawą z dnia
Skarbu
kwietnia 2016 r.o wstrzymaniu sprzcdaży nieruchomości Zasobu Wlasności lł'olnej
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
od
W ciągu dwóch ostatnichĘgodni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomoŚó w dni powszednie
godz.|2:go do godz.l4:OOoraz przeglqdaćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
z akt
nieruchomości,operat szacunkowy biegłegosądowego,lvypis z rejcstru gruntów wraz Z mapką
postępowaniaegzekucyjnego.
będą przes zkodą do licy{acji i przysądzeniawłasnoŚci na rzecz nabywcy bez
Prawa osób trzecich
"i"
o
zastrzeien, jeŻe\iosoby te przód rczpoczęciem ptzetargunie złoią dowodu, Że wniosły powództwo
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razęm z ntą zajętych od egzckucji i uzyskały w tym
zakresię orzęczenięwstrzymujące egzekucję.
słuzebnoscii p*u dożywotnika, jeŻe\inie są ujawnione w księdze wieczystej lub
I.Jży.tkowanie,
dni
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ptzed rozpoczęciemlicytacji, nie będąuwzględnioncw dalszym toku egzekorpji
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uprawomocnienia si ę po stanowienia o przy sądzeniuwłasnoŚci.
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