Kornomik Sądowy
przy Sądzie Rejonow1m w Radornsku
Rafał Trawiński
Kancelańa Komomica w Radomsku
97-500 Radornsko Reymonta 62 C
tel. 44ló80-98-35 e-mail: mdomsko.trawinski(@komomik.pl
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Radomsko, dnia I 1-03-2019
SzP
Sąd Rejonowy
w Radomsku
ul. l000-lęcia 3
97-5OORADOMSKO
Wasz znak: Tablica ostoszęń
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O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nr I(W PT1R/00056526/7

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,Że w dniu 08-05-2019r.o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego
w Radomsku' mającegosiedzibę przy uI. Tysiąclecia 3, odbędzie się druga licytacja ułamkowejczęści
|l2 nieruchomości stanowiącej własnośćdłużnika Piotr Trąbski, połozonej: 97-500 Radomsko'
Przedborska 89C, działki nr 626, 628, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze Iilry PT1R/00056526/7.
Suma oszacowaniawyrosi 180 900'00zł,zaścena wywotaniajest równa 2/3 sumy oszacowaniai w1mosi
120 600.00zł.
Licytant prz.istępujący do przetargu powinien złoŻyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 18 090.00zł. Rękojmia powinna być zŁoŻona w gotówce albo ksiązeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upowaznienie
właścicielaksiążeczki do wypłaty całegowkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię moina uiścić takŻe na konto komornika: Bank BGZ BNP Paribas SA
Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 47 160014621030 3044 2000 0003 lub w kisie kancelarii
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z ptzepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyÓ
nieruchomośćtylko za zęzwo\ęniem organu państwowego' a zęzwo|enia tego nie przedstawiĘ oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno og|ądać,nieruchomośćw dni powszednie od
godz. 08:00 do godz.16:00 po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem oraz przeg|ądac akta
postępowaniaegzekucyjnegow Sądzie Rejonowym w Radomsku pIZy ul. Tysiąclecia 3.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własnościna rzecz nabywcy bez
zastrzeŻen,jeŻe|i osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złoŻą dowodu, ie wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomoŚci lub przedmiotów'tazem z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskaływ tym zakresie
orzeczenię wstrzymuj4ce egzekucję.
Użytkowanie, słuzebnościi prawa dożywotnika, jeŻeli nie są ujawnione w księdze wieczystej |ub przez
złoŻenię dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźry j na trzy dni przed
z chwilą
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
uprawomocnięnia się po stanowienia o przy sądzeniuwłasnoŚct.

