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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nr KW 79066

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bożena Pietras na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości'ze: w dniu 20-02-2019r. o godz. 14:00 w S4d Rejonowy w
Radomsku I WydziałCywilny 97-500 RADOMSKo. ul. 1000-lecia3 odbędziesię druga licytacja
nieruchomości stanowiącejnieruchomość
gruntowa,dzlałkanr 70l2 o pow.O,ll96 ha zabudowana
nowym,niezamieszkałymbudynkiem mieszkalnymjednokondygnacyjnymZ poddaszemuzytkowym
i garaŻem,Budynek
o pow.użytkowej229.6| m2 wymagającyprac wykończeniowych,w którego bryle
znajduje się częśćgarażowo-gospodarcza
o pow.40'80 m2 Działka nie posiada urządzonęjzięleni,w
częściogrodzona jest płotemz siatki wspartej na słupkachosadzonych w betonie'Nieruchomość
posiada dostępdo sieci energetycznęjoraz studni głębinowejzlokalizowanej na działcęnr 70l4(brak
przesyłu).'Nieruchomość
posiada dostęp do drogi publicznej ,ostatnie200
ustanowionejsłużebności
m drog4 o nawierzchni gruntowej, Przejazd i przesyłdla lokalnej sieci wodociągowej odbywa się
pr7'c7'
działkęnt 7|ll0'ktÓra jest własności4
osób trzecich i brak jest ustanowieniadrogi koniecznęJi
przesytu, na|eŻącejdo dłużników:Jacek Krężlik i Aldona Ciesięlska-Kręzlik
słuzebności
połozonej: 97 -360 Kamieńsk' Szarych Szeregów
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wiecrystych
prowadzi księgę wieczystq o numerzeKw 79066 INK|tl: PTLM00079066/1J
Suma oszacowania wynosi 501 200'00zł, zaścena wywołaniajest równa 2/3 sumy oszacou'ania i
wynosi 334 l33.33zł.
Licytant przystępującydo pzętargu powinien złoĘć rękojmię w Wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 50 120,00zł.Rękojmia powinna byc złoŻonaw gotówce najpożniejw dniu
poprzedzającymlicytację.Rękojmię mozna uiścictakŻęna konto komornika:
ESBank Bank Spóldzie|czyw Radomsku Centra|a77 898000092001 008l 2818 000l najpóźniej
w dniu poprzedzającym przet^rg.
Zgodnie z przepisem art.976$l kpc w przetargunie mogą uczestniczyćosoby. które mog4 nabyć
nieruchomość
tylko za zezwo|eniemorganu państwowego,a Zezwo\eniatego nie przedstawiłyoraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnichtygodni przed licytacj4 wolno oglądaćnieruchomośĆ
w dni powszednie od
godz.l2:00 do godz.14:00oraz przeglądaćw kancelarii komornika odpis protokołuoszacowania
nieruchomoŚci,operat szacunkowy biegłegos4dowego,lvypis z rejestrugruntÓw wraz Z mapką z akt
poslępowania
egzekucyjnego.
na rzecznabywcy bez
Prawa osób trzecich nie będ4przeszkod4 do licytacji i przrysqdzenia
własności
zastrzeŻen,jezeliosoby te przed rozpoczęciemprzetargunie złoŻądowpdu,ze wniosłypowództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z niq zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Uzytkowanie, słuzebnościi prawa dożywotnika,jeŻe|inie są ujawnione w księdze wieczystej lub
trzy dni
dni
przęZ
przez złoŻenie
najpóżniej na trzy
złoŻęniędokumentu
zgłoszone najpożniej
dokumentu do zbioru
zbioru dokumentófi..iwrrib'zgstaną
dokumentófi..iwrrib'zgstaną zgł.oszone
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