Komomik Sądowy
prry SądzieRejonowym w Radomsku
RafałTrawński
Kancelaria Komomicza w Radomsku
97-500RadomskoReymontaó2 C
tel.441680-98-35e-mail:radomsko.trawinski@komomik.pl
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Radomsko, dnia 30-01-2019
SzP
Sąd Rejonowy w
Radomsku
ul. Tysiąclecia 3
Radomsko
97-500 Radomsko
Wasz mak: Tablica osłoszeń
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Sygn. akt I Co 264118
OBWIESZCZENIE o DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHoMOŚCI
nr KW PT1R/00091984/2
Komomik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Radomsku Rafał Trawiński na podstawieart. 953 kpc
podajedo publicznejwiadomości,
Żew dniu 19.03-2019r.o godz. 11:30w budynkuSąduRejonowego
w Radomsku, mającegosiedzibę przy ul. Tysiąclecia 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
gruntowej stanowiącej własnośódtuzników: Bartłomieja Ktawcryk i Ewy Krawczyk, na zasadzie
połozonej:97-545Gomunice,Chrzanowicei Gertrudów
ustawowejwspólnościmajątkowejmałżeńskiej,
d z i a ł kttt9
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której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wiecrystych prowadzi księgę wieczystąo
numerzeKW PT 1R/0009198412.
Z uwagi na to, Że egzekucjęz niniejszejnieruchomości
komomik wszcz$.po 30.04.2016r., a więc po
dniu wejściawĘcie ustawyz drua14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniusprzedaĘnieruchomości
Zasobu
Własności
Państwa
Skarbu
stanowi4cych
oraz
o
zmianie
niektórych
ustaw,
do
licytacji
działek
Ęolnej
gruntyrolne stosujesię ograniczeriaw obrocie nieruchomościami
rolnymi, które zostĄ wprowadzone
jest ograniczony do
ww. ustawą,w szczególnościkrąg potencjalnychnabywców tej nieruchomości
rolników indywidualnych oraz irrnych podmiotów wskazanych w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o
ksztahowaniuustrojurolnego.
Sumaoszacowaniaw1mosi99 600'00zł,zaścenawywołaniajest równa 2/3 sumy oszaoowaniai w;mosi
66 400.00zł.Licytant przystępującydo przetargapowinien zŁoĘć rękojmięw wysokościjednej dziesiątej
srrmy oszacowania,to jest 9 960.00zł.Rękojmia powinna być złoiona w gotówce albo księeczce
oszczędnościowej
banków uprawnionych wedfug prawa bankowego zaopatrzonejw upoważnienie
właściciela
książeczkido wypłatycałegowkładu stosownie do prawomocnegopostanowienias4du o
utracierękojmi.RękojmięmoznauiścićtakŻenakonto komornika:
Bank BGZ BNP Paribas SA Centrum RozliczenioweNr 1 w Krakowie 47 160014ó21030 3044 2000
0003lub w kasie kancelarii najpóźniejw dniu poprzedzającymprzetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargunie mogą uczestriczyó osoby, które mogą nabyć
nieruchomośó
tylko za zez:woIęniem
organupaństwowego,a zezwoleniatego nie przedstawiłyoraz inne
osobywymienionew tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnichtygodni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomośó
w dni powszędnieod
godz.08:00do goEz.16:00po uprzednimustaleniutenninuz komomikiemsądowymorazprzegLądacakta
postępowaniaegzekucyjnegow SądzieRejonowymw Radomsku.
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkodądo licytacji i przysądzeniawłasności
na rzecz nabywcy bez
jeże|i
zastrzeŻei,
osoby te przed rozpoczęciemprzetat]gu
nie zł'oŻądowodu,.zewniosĘ powództwo o
zwolnienienieruchomości
lub przedmiotówrazemz nią zajęĘchod egzekucjii uzyskatyw tym zakresie
orzeczerL|e
wstrzymująceegzekucję.
Użytkowanie, stuzebnościi prawa dożywotnika, jeieli nie są ujawnione
złaŻente dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
uprawomocnienia się po stanowienia o ptry s ądzeniu własności.
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