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OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bozena Pietras na podstawie ar1. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ze: w dniu 02-04-2019r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy w
Radomsku I Wydział Cywilny 97-500 RADOMSKo, ul. 1000-1ecia3 odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomośćzabudowana, zgodn|e z ewidencj4 gruntow
dziaŁka nr 529 oraz działka nr 532,obręb39 miasta Radomska o pow.I,8762 ha .Nieruchomość
połozona w S4siedztwie peryferyjnych terenów zabudowanych obięktami mieszkalno-usługowymi z
bardzo dobrym dostępem z drogi asfaltowej od ul.BrzeźnickĄ od strony północnej oraz drogą
nieutwardzoną od ul.Jarzębinowej od strony południowej'Działkaff 529 o pow.1,4886 ha jest
cZęŚciowo oglodzona'utwardzona w części zabudowanej betonową kostką brukową,posiada
wszystkie media,dojazd od u|.Brzeźntckiej.Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy
murowany budowany w latach 1990-1999 o pow.uż}tkowej 801,30 mf oraz budynkiem
mieszkalnym o dobrym satndarcie o pow.uĄtkowej 82,30 m2, wzniesionym w latach
pięćdziesiaĘch,modern|zowanyw 1999.Działkanr 532 o pow.0,3876 niezabudowana,nieogrodzona
posiada studnię głębinową i dostęp do sieci enetgetycznej(dojazddrog4 nieutwardzoną od
u1.Jarzębionowej).'naleŻącej
do dłuznika:L.R. Sp. z o.o.
połozonej: 97 -500 Radomsko, Btzeźnicka243, Radomsko)
dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wiecrystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw 36080 |NKW,. PT]PJ00036080/2J
Suma oszacowania wynosi 772 000,00zł,zaścena wywołaniajest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 579 000'00zł.
Licytant przystępujący do ptzetargu powinien złoŻyÓ rękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania,to jest 77 200,00zł.Rękojmia powinna byc złożzona
na konto komornika:
ESBank Bank Spółdzielczyw Radomsku Centrala 77 89800009200| 0081 2818 0001 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnte zprzeptsem art.976 $1 kpc w przetargunie mogQ uczestniczyć osoby, które mog4 nabyć
nieruchomość
tylko za zezwo\eniemorganu państwowego,a zęzwo|enia tego nie przedstawiłyoraz
inne osoby wymienione w tym ańykule.
W ciągu dwóch ostatnichtygodni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomość
w dni powszednie od
godz.I2:00 do godz.I4:00 oraz przeg|ądaćw kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości,operat szacunkowy biegłegosądowego' \^rypisz rejestru gruntów wTaz z mapką z akt
postępowaniaegzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będ4 przeszkod4 do lic1.tacji i przysądzenia własnościna tzecz nabywcy bez
zastrzeŻeń,jeŻeli osoby te przed rczpoczęciem przetargu nie zł'oią dowodu, Że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z ntą zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj4ce egzekucję.
Uz1.tkowanie, służebności
i prawa dożyr,votnika,jeŻe|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez zŁoŻentedokumęntu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgł.oszonenajpóżniej na trzy dnt
uprawomocnieniasię postanowieniao przysądzeniuwłasności.
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