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Komc'-nik Sądowy
przy Sądzie Rejonortrym w Radomsku
Rafał Trawiński
Kancelaria Komomicza w Radomku
97-500 Radomsko Reymonta 62 C
tel. 44ló80-98-35 e-mail: radomsko.trawinski@komomik.pI
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Radomsko, dnia I l-03-2019
SzP
Sqd Rejonowy w
Radomsku
ul. Tysiąclecia 3
Radomsko
97-500 Radomsko
Wasz znak: Tablica osłoszeń

Sądu Rejonowegow Radomsku
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o DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr K\ry PT1R/00068970/1.

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,Żew dniu 06-05-2019r.o godz.12:30w budynku SąduRejonowego w
Radomsku, mającegosiedzibę przy u|. Tysiąclecia 3' odbędzie się druga licytacja stanowiącejwłasnośó
dłuzników Krzysztofa Bińczyka i Marii Bińczyk ułamkowej części1/3 nieruchomościpołożonej:97-360
Kamieńsk, ul. Słowackiego, działka nr 28, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystąo numerze PT1R/00068970|1'.
Suma oszacowania wynosi 65 700,00zł, zaścena wywołaniajest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
43 800.00zł.
Licytant przj,stępujący do ptzetargu powinien zt'oŻyćrękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 6 570.00zł. Rękojmia powinna być złozona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właścicielaksiąŻeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię moŻna uiŚcić takŻe na konto komornika: Bank BGZ BNP Paribas SA
Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 47 1,600146210303044 2000 0003 lub w kasie kancelarii
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomośćtylko za zęzwo|eniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĘ oraz inne
osoby wymienione w Ęrm artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaó nieruchomośćw dni powszednie od
godz.08:00do godz.16:00,po uprzednimustaleniuterminu z komomikiem sądowym orazprzeg|ądaćakta
postępowaniaegzekucyjnegow Sądzie Rejonowym w Radomsku przy u|. Tysiąclecia 3.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własnościna rzecz nabywcy bez
zastrzeien, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zł'oŻądowodu, źzewniosĘ powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów fazem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczęnięwstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, słuzebnościi prawa doż1tvotnika,jeie|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złozenię dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nĄpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
wygasn4 z chwi|ą
uprawomocnienia się po stanowienia o przy sądzeniuwłasności.

