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nr K\ry PT1R/00008149/9 Komornik Sądowy ptry Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,Żew dniu I9-03-20I9r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w
Radomsku, mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
gruntowej Zabudowanej, stanowiącej własnośódfużniczki Anny Adamek, połozonej: 97-500 Radomsko,
ul. Warszawska 26, działka nr 25513, dla której Sąd Rejonolvy w Radomsku V Wydział Ksiąg
WieczysĘch prowadzi księgę wieczystąo numerzeK\ry PT1R/00008149/9.
Suma oszacowania w;mosi 350 000'00zł',zaścena wyvvołaniajest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
233 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetatga powinien zŁoĘć, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 35 000"00zł. Rękojmia powinna być zŁoŻona w gotówce albo ksiąŻeczce
oszczędnościowej baŃów uprawnionych wedfug prawa bankowego zaopafrzonej w upowainienie
właścicielaksiązeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rękojmi' Rękojmię moŻnauiścićtakżena konto komornika:
Bank BGZ BNP Paribas SA Cenfrum Rozliczeniowe Nr I w Krakowie 47 1,60014621030 3044 2000
0003 lub w kasie kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodrue z przepisem art,976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyó
nięruchomośótylko za zezwoleniem organu państwowego, a Zezwolenia tego nie przedstawiĘ oraz inne
osoby wymienione w tym arfykule.
W ciągu dwóch ostatnich Ęgodni przed licytacją wolno ogl4daó nieruchomośćw dni powszednie od
godz. 08:00 do godz. 16:00 po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem sądowym oraz przeglądać
akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku przy ul. Tysi4clecia 3.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i ptrysądzenia własnościna ruecz nabywcy bez
zastrzeień, jeieli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zt'oŻądowodu, ze wniosĘ powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskaĘ w tym zakresie
otze czerie wstrzymuj ące.egzekucj ę.
Uzytkowanie, służebności
i prawa dozywotnika, jeżeIinie są ujawnione w księdze wieczystejIub przez
złozente dokumenfu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone taj
na trry dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
wygasnq z chwilą
uprawomocnienia się po stanowienia o przy sądzeniuwłasności.
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