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Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku BoŻena Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoŚci, ze: w dniu 10.05.2019r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w
Radomsku I Wydział Cywilny 97-500 RADOMSKO' ul. 1000-lecia 3 odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomośógruntowa, Niezabudowana działka nr 39 o
o pow.0,20 ha
pow.2,2I ha stanowi w częścio pw.2,01 ha grunt rolny VI klasy bonitacyjneja część,
stanowi grunt leśnyporośniętydrzewostanem sosnowym ok.57 letnim, zadtzewiony w 8)Yo.Działka
posiada dostęp z drogi gruntowej, na|ezącęj do dłuznika:Beata Koper
położonej
: 97 -500 Radomsko, Płoszów,
dla ktorej Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerzęKw 29325 IINKW:PT(R/00029325/0l
jest równa 3/4 sumy oszacowania i
Suma oszacowania wynosi 48 390,$0zł, zaścena lwy\,Vołania
wynosi 36 f,92.5021.
i
Licytant przystępującydo przetargupowinien zł'oŻycrękojmię w wysokościjednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest 4 839.00zł.Rękojmia powinna byc złozonaw gotówce lub na konto komornika:
ESBank Bank Spółdzielczyw Radomsku Centrala 77 8980000920010081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyÓ osoby, które mogą nabyÓ
nieruchomoŚÓ tylko za zęzwoleniem organu państwowego) a Zęzwolęruiatego nie przedstawiły oruz
inne osoby wymienione w tym artykule.
Do licytacji nieruchomości może przystąpić rolnik indywidualny zgodnie z Ustawą z dnia |4
kwietnia 2016 r.o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Wlasności Rolnej Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
W ci4gu dwóch ostatnich tygodni ptzed licytacją wolno oglądaó nieruchomośów dni powszednie od
godz.|2:00 do godz.14:00 oraz ptzeglądaó w kanpelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomości,operat szacunkowy biegłego s4dow{go, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
I
postępowaniaegzekucyjnego'
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkodądo licy1acjii ptzysądzeniawłasności
na ruęaz nabywcybez
jeŻeli
przed
płzelargu
ZastrzeŻęn,
osoby te
rozpoczęcięm
nie złoŻądowodu, ie wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razerri z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję'
Uzytkowanie, słuŻebności
i prawa dozywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złoŻenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgł'oszone najpóźniej na ttzy dni
przed rczpoczęc'iem licytacji, nie będą uwzględnione.w dalszym toku egzekucji i=lg'*łq:u z ch:wil'ą
uprawolno cnieni a s ię po stanowienia o ptzy sądzeniu własno Ś ct.
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