Komomik Sądowy
prąv Sądzie Rejonowynr w Radornsku
Bożena Pictias
Kmcelaria Komonricza nr ll w Radomsku
97-500 Radomsko Tysiąclecia4 pok. 8
tc|' (0.44) ó85 l 7 84 elnai|: radornsko2@koInonrik'p|
Km299/16

<<ODPIS >>

l{adomsko,dnia l0-04-2019
P.t'.
Prezes Sądu l(ejonowcgo
w l{adomsku
Anna Strzelc;ryk
.l.ysiąclecia
ul.
3
97 -500 Radomsko

zols-041? lg!"(

lltililtilltililtil
lil
iltil
iltil
iltil
iltil
tiltil
o o o92 1171rc

OBWIES ZCZI'NII' o DRI]GIE J I,ICYTAC.II NII|I{UCI{oMO Ś CI
nr KW brak
Komornik Sądowy Wzy s4dłie Rejonowym w l{adomsku Boiena Pietras na podstawie ań' 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu 14-05-2019r.o godz. 12:00 w S4dzie Rejonowym w
Radomsku I WydziałCywilny 97.500 RADOMSKo, ul. 1000-lecia3 odbędziesię druga licytacja
ograniczonego prawa tzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny typu M-3 , usytuowany na IV
piętrzew IV kl' o pow. uzytkowej 37,94 m2 składającysię z2pokot, kuchni, łazienki i wc . Rozkład
pomicszczeń fukcjonalny'okna wychodzą na wschód i zachod.Stolarka okienna PCV,stolarka
drzwiowa drewnian o znacznym stopniu ZuŻyc|a.standard
lokalu 7,ostał
określonyprzc,zbiegłegojako
zły.Loka| posiada instalację e|ektryczną,wodno-kanalizacyjnq i gazową.Dojaz.d do budynku
wewnętrzn4drogąosiedlową'
naleŻącegodo dłużnika:Robeń Bańnik
połozonego
: 97 -500Radomsko,Jagiellońska2I l 48,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:
l{adomszczańska Spółdziclnia Micszkaniowa w
Radomsku (Adres społdzielni:97-500Radomsko,ul.Piastowska10, Radomsko)
dla którcgo Radomszczańska Spółdzielnia Micszkaniowa w Radomsku
prowadzi księgę wieczystą o numerzeKW brak
Suma oszacowania wynosi 96 900,00zł, zaścena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 64 600.00zł.
Licytant przystępującydo przetargupowinien zł'oŻyćrękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania,to jest 9 690.00zł.Rękojmia powinna być złoŻonaw gotówcę lub na konto komornika:
!]SBank l}ank Spółdziclcry w Radomsku Centrala 77 8980000920010081 2818 0001 najpóźnicj
w dniu poprzedzającym przctarg.
Zgodnic z przepisem art.976 $l kpc w przetargunic mog4 uczcstniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość
tcgo nie przedstawiłyoraz
tylko za zezwo|eniem organu państwowcgo' a ze,l,wo\enta
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dwóch ostatnichtygodni przed lioytacjąwolno oglądaó nicruchomośćw dni powszednie od
godz.12:00 do godz'I4:00 oraz ptzeglqdaćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomości,operat szacunkowy biegłegosądowego,wypis z rejestrugruntów wraz z mapkąz akt
postępowaniaegzekucyjnego.
na rzecz nabywcy bez
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkod4 do licytacji i przys4dzcniawłasności
zastrzeŻ,en,jeŻe|iosoby te przed rozpoczęcl'em przetargunie zł<>Żq
dowodu, Że wrriosłypowództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotóW razem z, nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakrcsic otzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Uzy.tkowanie,słuzebności
i prawa dożywotnika,jeŻeli nie są ujawnione w księdze
przęz złoŻeniedokumentu do zbioru dokumentów i nie zostan4 zgł'oszonenajppz1tHi
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji(.}rygar
uprawomocnieniasię postanowięniao przy sądzcniuwłasności.
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