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Komomik Sądowy
fzy Sądzie Rejonow1m w Radomsku
Rafał Trawński
Kancelaria Komomica w Radomsku
97-500 Radomsko Reynonta 62 C
te|. 44/ 680-98-35 ełnail: radomsko.trawinski@komomik.p|
KfrĘ 20117

Radomsko, dnia 08-02-2019
SzP
Sąd Rejonowy w
Radomsku
ul. Tysiąclecia 3
Radomsko
97-500 Radomsko
Wasz mak: Tablica osłoszeń
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oBWIESZCZENIE o PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMoŚCI
nr K\ry PT 1R/00008350/1.
PT1R/00008351/8
Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze w dniu 25-03-2019r.o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Radomsku, mającego siedzibę przy uI. Tysiąclecia 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącychwłasnośćdŁuŻnikaAdama Kościołka,połozonychw Radomsku na ul. Sanickiej 169, dla
których Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o
- działkanr 71712.
numerachPT1R/00008350/1- działkanrII711oraz PT1'R/00008351/8
jest
Suma oszacowania wyrrosi 442 200,00zł,zaścena wywołania
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
331 650.00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien zt'oŻyćrękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 44 220,00zł. Rękojmia powinna byó zŁoŻona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych wedfug prawa bankowego Zaopatrzonej w upowaznienie
właścicielaksiąŻeczki do wypłaĘ całego wkładu stosownie do prawomocnęgo postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię moŻnauiścićtakŻenakonto komornika:
Bank BGZ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 47 160014621030 3044 2000
0003 lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodrue z ptzepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomośótylko za zez:woleniemorganu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĘ oraz inne
osobywymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno og|ądaćnieruchomościw dni powszednie od
godz.08:00do godz.16:00po uprzednim ustalęniuterminu z komornikiem sądowym orazprzeg|ądaćakta
postępowaniaegzekucyjnegow Sądzie Rejonowym w Radomsku.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własnościna rzecz nabywcy bez
zastrzeŻei, jeŻe|i osoby te przed rczpoczęciem przetargu nie złoŻą dowodu, ze wniosty powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskały w tym zakresię
otzęczetie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeŻe\inie są ujawnione w ksi
wieczystej lub przez
złozęnie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone naj
na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji' nie będą uwzględnione w dalszym t
pcJl
wygasną z chwilą
uprawomocnienia się po stanowienia o przy sądzeniuwłasności.

