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Radomsko, dnia 15-04-2019
P.T.
Pręzęs Sądu Rejonowego
w Radomsku
Anna Strzelcryk
ul. Tysi4clecia 3
91-500 Radomsko
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<<ODPIS >>

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nr KW 97284
Komornik Sądowy przy S4dzie Rejonowym w Radomsku Bozena Pietras na podstawię ar1.953 kpc
podaje do publicznej wiadomośct,ie: w dniu 10-05.2019r. o godz.12:35 w
budynku Sądu
odbędzie się
Rejonowego w Radomsku mającego siedzibę przy l|. 1000-1ecia3 w sali nr 2'33,
pierwsza licytacja ograniczonego prawa Tzęozowęgo stanowiącego społ.dzie|czewłasnościowe
prawo do lokalu, mieszkalnego o pow.48,10 M2 składającegosię Z 3 pokoi'kuchni,łazienki,wci
holu.Lokal połozony w Strefię śródmiejskiejw s4siedztwie terenów zabudowanych budynkami
instalację
wielorodzinnymi ,obiektami handlowymi i terenów rekreacyjnych.Lokal posiada
clektryczną,wodno-kana|izacyjną
i gazow4'Stolarkaokienna PCV na Sfuonępołudniowo.zachodni4 i
północno-wschodni4.Podłogiwykonane Z paneli drewnopodobnych i płytek.Standard lokalu
zadawa|ający.Dojazddrogq asfaltową,na\ezącegodo dłuzników: Renata i Piotr Michalski
położonego
: 97-500 Radomsko, I'eszka Czarnego 17 N 56, Radomsko,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:Radomszczańska Spółdzie|nia Mieszkaniowa w
Radomsku (Adres spółdzielnii 97-500 Radomsko' ul.Piastowska 10, Radomsko)
d1aktórego Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wiecrystych
prowadzi księgę wieczystą o numęIzeKw 97284 NKrr,' PT1]U00097284/7I
Suma oszacowania wynosi 128 700,00z|, zaścena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 96 525,00zł.
Licy.tant przystępujący do przetargu powinien złozyó rękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
na konto komornika:
oszacowania,to jest |2 870,00zł.Rękojmia powinna być,zł.oŻona
ESBank Bank Spółdzielcry w Radomsku Centrala 77 8980000920010081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomośótylko za zezwo|ęniemorganu państwowcgo' a zezwolenia tego nie przedstawiłyoraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dwóch ostatnichtygodni przed licy.tacjąwolno oglądaćnięruchomośów dni powszednie od
godz.72:00 do godz.14:00 orazpTzeglądaćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomoŚci' operat szacunkowy biegłegoS4dowego,wypis Z rejestrugruntów wTaz z mapką Z akt
postępowania egzekucyjnego.
na rzęcz nabrycy bez
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkodądo licytacji i przysądzeniawłasności
zasttzezen,jeże|i osoby te przed rozpoczęciem przetargunie złoŻądowodu, Że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przędmiotów razem z niq zajęĘch od ęgzekucji i uzyskały w tym.'
zakresie orzęczenięwstrzymujące egzekucję'
Użytkowanie, słuzebności
i prawa dożywotnika,jeŻe|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złozenie dokumęntu do zbioru dokumentów i nie zostanq zgł'oszone najpóŹniej na trzy dnt
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i.gvsasp*'?r9hwil4
uprawomocnienia się po stanowienia o przy sqdzeniu własności.
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