Kolnomik Sądowy
przy Sądzie Rejonowyn w Radomsku
Bożena Pietras
Karcclaria Komonricza nr II w Radomsku
97-500 Radolnsko Tysiąc|ecia 4 pok' 8
tcl. (0-44) 685 l7 84 ernail: radomsko2@komomik.pl
Krnp 453/07

<<ODPIS >>

Radomsko, dnia 03-04-2019
P.T.
BIURO PODAWCZE
Pręzęs Sądu Rejonowego
Sądtl Rejonowego w Radomsku
w Radomsku
Anna Strzelczyk
ul. Tysiąclecia 3
91-500 Radomsko
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OBWIESZCZENIE o PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMoŚCI
nr KW 32217

Komornik Sądowy przy S4dzie Rejonowyn w Radomsku Bozena Pietras na podstawie art' 953 kpc
podajc do publicznej wiadomości,ie.. w dniu 10-05-2019r. o godz. 12:10 w Sądzie Rejonowym w
I{adomsku I Wydział Cywilny 97-500 RADOMSKo, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się pierwsza
licytacja 1/2 niev,ydzielonejczęścinieruchomościstanowiącej nieruchomość
gruntowa' udział 112
w działkach nr 555 oraz 616 o pow. 7,28 ha Z ro7Ęoczęt4ok'20 lat temu zabudową budynkiem
micszkalnym o pow.zabudowy 201,60 m2 (do rozbiórki).Działki nieogrodzone z Zadawalaj4cą
infrastrukturątechniczną (w poblizu sieć wodociągowa i elektryczna).Przez działkę555 przebiega
linia średniego
napięcia,na|ezącejdo dłużnika:Robert Wiśniewski
położonej
: 97-56I Ładzice, Stobiecko Szlacheckie,
dla której Sąd Rcjonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wiccrystych
prowadzi księgę wieczystą o nrrmerzeKw 32217 [NK,W..PTLR/000322 ]7/4/
Suma oszacowania wynosi 84 800'00zł, zaścena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 63 600.00zł.
I,icfant przystępuj4cydo przetatgupowinien zł,oŻycrękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania,to jest 8 480'00złnajpóźniejw dniu poprzedzającymlicytację na konto komornika:
ESBank Bank Spółdzielcry w Radomsku Centrala 77 89800009200t 0081 2818 0001
Zgodnte z przepisem art'976 $1 kpc w ptzetargu nie mogą uczestniczyó osoby, które mogą nabyć
nicruchomośćtylko za zezwoleniem organu państwowego' a zezwo|enia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dwóch ostatnichtygodni przed licytacją wolno ogl4daćnieruchomość
w dni powszednie od
godz.12:00 do godz.14:00 oraz pIzegl4daćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomości,operat szacunkowy biegłegosądowego,lvypis z rejestrugruntów wraz Z mapką z akt
postępowaniaegzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nię będąprzeszkodądo licy'tacjii przysądzeniawłasności
na rzecz nabywcy bez
zasftzeŻen,jeŻe|tosoby te przed rczpoczęciem przetargu nie złoŻądowodu, Że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów Tazem z nią zajęĘch od cgzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzęczeniewstrzymujące egzekucję.
lJzytkowanie, słuzebnościi plawa doiywotnika, jeŻe|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez ztoŻęnte dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgł'oszonenajpóŹniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasn4 z chw/'ą
uprawomocnieniasię postanowieniao przysądzeniuwłasności.

