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ESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTA
nr KW 77231

RUCHOMOSCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bozena Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoŚci, ze: w dniu 10-05-2019r.o godz. I2z20 w Sądzie Rejonowym w
Radomsku I Wydział Cywilny 97-500 RADOMSKO' ul' 1000-1ecia3 s.2.33 odbędzie się pierwsza
licytacja 1/2 niewydzielonej częścinieruchomości stanowiącej udział Il2 w nieruchomości
gruntowej zabudowanej, dziaŁkanr 698 o pow.0,70 ha.W częścisiędliskowęj o pow.ok.1'700m2
działkazabudowanajest murowanym jednokondygnacyjnym budyŃiem mieszkalnym murowanym o
pow.uzytkowej 82,90 mf oraz budynkiem gospodarczym o pow'uzytkowęj 46,60 mZ'Dztałka jest
ogrodzona ,W części utwardzona kostką brukową, posiada zadawa|ającą infrastrukturę
techniczną.Pozostała częśc działki stanowi odłogowany grunt rolny mający walory działki
siedliskowej'Dojazd do działki z drogi utwardzonejz dwóch stron.
nalezącej do dłuznika:ARKADIUSZ SZEWCZYK
połozonej:97-505 Dobryszyce, Biata Góra
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKw 77231 uKrI/,. PTIR/00077231/5/
Suma oszacowania wynosi 104 238,00zł,,zaścena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 78178,5021.
Lic1.tant przystępujący do ptzetargu powinien zł'oŻycrękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania,to jest 10 423,80zł.Rękojmia powinna byÓ złsiona na konto komornika:
IiSBank Bank Spółdzielcry w Radomsku Ccntrala 77 89800009f00I0081 2818 0001 najpóźnioj
w dniu poprzcdzającym przetarg.
Zgodnie z ptzepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyó osoby' które mogą nabyc
nieruchomość
tylko za zęzwotęniemorganu państwowego,a zęzwo|enia tego nie przedstawiłyoraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
przystąpić rolnik indywidualny zgodnie z Ustawą z dnia 14
Do licytacji nieruchomościmoże
kwietnia 2016 r.o wstrrymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WłasnościRolnej Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
w dni powszednie od
W ciągu dwóch ostatnichtygodni przed licytacją wolno ogl4daćnieruchomość
godz.|2:00 do godz,I4:00 oraz przęg|ądacw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomości,operat szacunkowy biegłegosądowego,wypis z rejestrugruntów wTaZz mapką z akt
poStępowania
egzekucyjnego.
na TZęaznaby.wcybez
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkodądo licytacji i ptzys4dzeniawłasności
zastrzeŻen,jeŻe|tosoby te przed rozpoczęciem ptzetargunie zł'oią dowodu, ze wniosły powództwo q
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z ntą zajęĘch od egzekucji i uzyskały W tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj ące egzekucję.
Użytkowanie, słuzebnościi prawa dożywotnika, jeze|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
pIZeZ złoŻeniedokumentu do zbioru dokumęntów i nie zostaną zgłoszone najpóŹniej na trzy dni

