Konomik Sądoły
przy Sądzie Rejonowym w Radomsku
Bożena Pietras
Kmcelaria Komomicza m II w Radomsku
97-500 Radornsko Tysiąclecia4 pok. 8
tel' (0-44) 685 l7 84 ełail: radornsko2@kornomik'pl
Km ló47lló

Radomsko, dnia 12-03-2019
P.T.
Prezes Sądu Rejonowego
w Radomsku
Anna Strzelczyk
ul. Tysiąclecia 3
97-500 Radomsko
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OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nr KW 7821
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bozena Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu 24-04-2019r. o godz. 14:20 w Sądzie Rejonowym w
Radomsku I Wydział Cywilny 97-500 RADOMSKo, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości stanowiącej grunt przekształoconyna wtasnośćz ptawa użytkowania
wieczystego, działkanr 151 o pow. 0,0907 ha położonau Zbiegu ulic Słowackiegoi Prusa,posiada
kształt zb|tŻony do prostokąta o szer.frontu 20 m. Działka zabudowana murowanym budynkiem
miezskalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 80,08 m2 wzniesionym w 1956r.Budynek jest
niezamieszkały,wymagaremontu.Terennieruchomościogrodzony siatk4 'niezagospodarowany,
wymaga prac porządkowych.Nieruchomośó posiada dobrą infrastrukturę techniczną (sieć
kana|tzacyjna,wodociągowa,elektryczna
i gazowa).Dojazddo nieruchomościdrogąasfaltow4.
na|eŻące1 do dłużnika: Henryka Zabzewska-Podolska (umowa darowizny na IZecZ Joanny
Furtak-P ałdynauznana za nie skutecznąwobec wierzyciela Alfreda E ckerta),
połozonej:97-500Radomsko,Slowackiego 46,
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKw 7821 INKW: PTLR/00007821/7l
Suma oszacowania wynosi 133 600'00zł',zaścena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 100 200.00zł.
Licy.tantprzystępującydo przetatgupowinien złozyc rękojmię w wysokościjednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest 13 360.00zł. Rękojmia powinna byc złoŻonaw gotówce nąpożniej w dniu
poprzedzającymlicytację. Rękojmtę moŻnauiścićtakŻena konto komornika:
ESBank Bank Spółdzielczyw Radomsku Centrala 77 898000092001 0081 2818 0001 najpóźnicj
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnte zprzepisem art.976 $1 kpc w przetargunie mogą uczestniczyó osoby, które mogq nabyĆ
nieruchomośćtylko za zezwoleniem organu państwowego' a zezwo|enia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym aĄkule.
W ciągu dwóch ostatnichtygodni przed licytacj4 wolno oglądaćnieruchomość
w dni powszednie od
godz.IZ:OOdo godz.14:00 oraz przęglądaćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nięruchomości'operat szacunkowy biegłegos4dowego,w1pis z rejestrugruntów wraz z mapką z akt
postępowaniaegzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkodądo licytacji t przysądzeniawłasności
na rzecz nabywcy bez
jeżze|i
zastrzezen,
osoby te przed rozpoczęciem ptzetargu nie złoŻądowodu, Że wniosĘ powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razęm z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie otzeczenie wstrzymuj4ce egzekucję.
Użytkowanie, służebności
i prawa doży.wotnika,jeŻeli nie s4 ujawnione w księdze wieczystej lub
przez ztoŻente dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostanq zgł'oszonenajpóźniej na trzy dni

