Konomik Sądowy
przy Sądzie Rejonow1m w Radornsku
Bożena Pietras
Kmceluia Komomicza m Il w Radomsku
97.500 Radomsko Tysiąclecia 4 pok. 8
tel' (0.44) ó85 l7 84 e-mail: radomsko2@komomik.pl
Km 538i17

<<ODPIS >>

Radomsko,dnia 16-01-2019
Prezes Sądu Rejonowego
w Radomsku
Anna Strzelczyk
ul. Tysiąclecia 3
97-500 Radomsko
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nr KW 41828
Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku Bożęna Pietras na podstawie art' 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu 15-02-20|9r. o godz. 10:30 w
budynku Sądu
Rejonowego w Radomsku mającego siedzibę przy u|, 1000-lecia 3 w sali nr 2.33 odbędzie się
pierwsza licytacja nięruchomości stanowiącej grunt rolny, działkanr 2I7 o pow.1'1600 ha,która
stanowi w catoŚci uplawiany grunt orny i pastwiska o dobrej klasie bonitacji.Działka w kształcie
prostokąta o szel.ok.33m, połozona blisko zabudowy siedliskowej.Dojazd do dziatki drogą
utwardzoną z obu stron.W pobliżu przebiega linia energetycznai wodociągowa.
na|eŻącejdo dłuznika: Janina Łuszczyna
położonej:
97 -525 Wielgomłyny' Kolonia Myśliwczów,
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg WieczysĘch
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKw 41828 [NKW'. PT(R/00041828/6I
Suma oszacowania wynosi 40 000'00zł, zaścena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 30 000.00zł.
Licytant przystępuj4cy do przetargu powinien zł'oĘć rękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 4 000.00zł. Rękojmia powinna być zł'oiona w gotówce najpóźruej w dniu
poprzedzającymlicytację. Rękojmię możnauiścićtakŻenakonto komornika:
ESBank Bank Spółdzielczyw Radomsku Centrala 77 8980000920010081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie Z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nię mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nięruchomośÓtylko za zęzwo|eniem organu państwowego, a zęZwolenia tego nie pŹędstawiĘ oraz
inne osoby wymienione w tym aĘkule.
Do licytacji nieruchomości może przystąpić rolnik indywidualny zgodnie z Ustawą z dnia 14
kwietnia 2016 r.o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WłasnościRolnej Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
W ciągu dwóch ostatnichĘgodni przed licyacj4 wolno oglądaćnieruchomośów dni powszednie od
godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądaćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomości'operat szacunkowy biegłegosądowego,lvypis z rejestru gruntów wTaZz mapką z ah't
postępowaniaegzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i ptzysądzenia własnościna ruecz nabywcy bez
zastrzeŻen,jeŻe|tosoby te przedrozpoczęciemprzetatgu nie złoŻądowodu, ze wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomoŚci lub przedmiotów razęm z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskaty w tym
zakresie orzęczenięwstrzymujące egzekucję.
Uiytkowanie, służebnoŚcii prawa dożywotnika,jeŻe|inie s4 ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złoŻeniedokumentu do zbioru dokumentow i nię zostanq zgł'oszonenajpóźniej na trzy dnt
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwl|ą
uprawomocnięnia się po stanowienia o przy sądzeniuwłasnośc
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