Kolnonik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w RadomskLr
Bożęna Pietras
Kancelaria Komomicza nr II w Radomsku
97-500 Radotnsko Tysiąclecia 4 pok. 8
tel' (0-44) 685 l7 84 ętail: radornsko2@komomik'pl
Km 250/15

<<ODPIS >>

Radomsko, dnia 03-04-2019
P.T.
BIURO PODAWCZE
Pręzęs Sądu l(ejonowego Sądtt
Rejonowegow Radomsku
w Radomsku
Anna Strzelczyk
data
ul. Tysiąclecia 3
97-500 Radomsko

1{pł.
2019-04.0 9
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oBWIESZCZENIE

o PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHoMOŚCI

nr KW 29324
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bozęna Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu 10-05.2019r. o godz. |2:00 w Sąd Rejonowy w
Radomsku I Wydział Cywilny 97-500 RADOMSKo'
ul. 1000-1ecia3 odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomośćgruntowa, działkl ff 349,479 t 497 o
pow.1'00ha'Działkar'r 349 o pow.0,43 ha stanowi uŻ}.tkizielone klasy IV.Działkaff 479 o pow.0,20
ha stanowi uu,żyki zielone klasy IV i łąki.Działkanr 497 o pow.0'37 ha stanowi użytki zielone o
klasie V i łąki.Działkinr 349 i 497 Są koszone'posiadajędostęp do drogi gruntowej.Działkarlr 479
jest w częściza|<rzacona'nie
koszona i nie posiada dostępudo drogi.
nalezqce1 do dłużnika:Beata Koper
połozonej: 91 -500 Radomsko, Jadwinówka,
dla której Sąd Rcjonowy w Radomsku Wydział Ksiąg WiecrysĘch
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKw 29324 INKW: P1,1R/00029324/3/
Suma oszacowania wynosi 21100,00z|, zaścena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 15 825'00zł.
Licy.tant przystępujący do przetargu powinien złozyc rękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 2110.00zł. Rękojmia powinna byÓ zł.ozonaw gotówce najpoŹniej w dniu
poprzedzającymlicytację. Rękojmtę moŻnauiścićtakżena konto komornika:
ESBank Bank Spółdziclczyw Radomsku Centrala 77 8980000920010081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnte z przepisem art.916 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyÓ osoby, które mogą nabyc
nieruchomośćĘlko za zezwo|eniem organu państwowego' a zęzwo\enia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
Do licytacji nieruchomościmoże
prrystąpić rolnik indywidualny zgodnie z Ustawą z dnia 14
kwietnia 20|6 r.o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WłasnościRolnej Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
W ci4gu dwóch ostatnichtygodni przed licytacją wolno ogl4daćnieruchomość
w dni powszednie od
godz.12:00 do godz.I4:00 oraz przeg|ądacw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomości'operat szacunkowy biegłegosądowego,lvypis z rejestrugruntów wtaz Z mapką z akt
postępowaniaegzekucyjnego'
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkod4 do licytacji i przysądzeniawłasnośoi
na rzecz nabywcy bez
zastrzezen, jeżeli osoby te przed rczpoczęciem przetatgu nie zł'oŻądowodu, Że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z niq zajętych od egzekuoji i uzyskały w tym
zakrcsie orzeczenie wstrzymujące egzekucję'
Uż-rytkowanie,służebności
i plawa doŻyrvotnika, jeŻelrtnie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złozerię dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgł'oszonenajpóźniĄ na ttzy dnt
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględ1igge,;v.dalszym toku egzekucji i wygasną z chwt|ą
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