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Radomsko, dnia 17-01-2019
Prezes Sqdu Rejonowego
w Radomsku
Anna Strzelczyk
ul. Tysiąc|ecia3
9'7-500Radomsko
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oBWIESZCZENIE

o DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMoŚCI
nr KW 1886
Komornik Sądowy przy S4dzie Rejonowym w Radomsku Bozena Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu |5-0f-2019r. o godz. 10:40 w Sąd Rejonowy w
Radomsku I Wydziń Cywilny 97-500 RADOMSKo, ul. 1000-lecia 3 w sali nr 2.33 odbędzie się
druga licytacja nieruchomości stanowiącej grunt oddany w uzytkowanie wieczyste, działki nr
pow.2,0454 ha orM prawo
22414,22415,224/6,224/7,22418,22419,224/10,224111,224/12,224113,o
własności naniesień budowlanych. Działki ogrodzone'zabudowane budynkami do dział.a|ności
gospodarczej:budynekstacji diagnostycznejo pow'użytkowej208,00m2,budynekobsługipojazdów o
pow.użytkowęj243,z1m2,budynekdyspozy.tornio pow.użytkowej62,00m2,budynekstacji paliw o
pow.ogólnej 70'20m2'budynekmagazynowy o pow.ogó|nej 2|4m2,budynek portierni o pow.ogólnej
9,00m2'Teren dziaŁęk uzbrojony w sieć elektryczną,kanalizację sanitamą i dęszczową,sieć
telefoniczną,przyłącze wodociągowe.Na nieruchomości znajduj4 się ponadto zbiomik
przecivtpoŻaTowy'przepompownia ścieków,stalowa wiata,kanał c.o.Dojazd
nawierzchnią
bitumiczną.Nieruchomośćznajduje się na terenie przeznaczonym pod przemysł i ma dużęmożliwości
dla inwestycji budowlanych,naleŻącej do dłuznikow: Anna i Tadeusz Kowalczyk
położonej:97-500 Radomsko, Kraszewskiego 6,
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKw 1886 [NKW: PTLM0000l886/8J
Suma oszacowania wynosi l845000,00zł, zaścena wywołaniajest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 1 230 000.00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złoŻyć,rękojmię w wysokościjednej dziesiątej Sumy
oszacowania,to jest 184 500.00zł.Rękojmia powinna byc złoŻonana konto komornika:
ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku Centrala 77 898000092001 0081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art,976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyó
nieruchomość
tylko za zezwo|eniem organu państwowego,a zęzwolęnia tego nie przedstawiłyoraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni prze.dlicytacją wolno oglądaó nieruchomośów dni powszednie od
godz,I2:00 do godz.I4:00 oraz ptzeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości,operat szacuŃowy biegłegoSądowego,vvypis Z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowaniaegzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkodądo licytacji t przysądzeniawłasności
na ruecz nabywcy bez
zasttzeŻen,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złoŻądowodu, ie wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razęrn z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj ące egzekucję.
UĄrtkowanie, słuzebnościi prawa dożyrvotnika, jeie|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przęZ złoŻeniedokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóŹniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji' nie będą uwzględnione w dalszym toku egpekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnieniasię postanowieniao przysqdzeniuwłasnośei.
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