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nr KW GD1E/00014066/2
Komomik Sqdowy przy S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicmej wiadomoSci, iF: w dniu 15-03-2019r. o godz, 14:15 w S4dzie Rejonowym w
Ko5cierzynie, 83-400 KoScierzyna, ul.Dworcowa 2 w sali nr 0.04 odbgdzie sig pierwsza licytacja
nieruchomoSci naleZ4cej do dlu2nika, polo2onej: 83-404 Nowa Karczma, J.Wybickiego 34, dla
kt6rej S4d Rejonowy w KoScierzynie IV Wydzial Ksi4g Wieczystych prowadzi ksiggg wieczyst4
o numerze KW GDrE/0001406612 |NKW: GDIE/00014066/2J.
Oois nieruchomoSci:

w zabudolvie wolnostojqcej oraz
budynkiem gara2u. NieruchomoSC oznaczona ewidencyjnie. Wojewodztwo - pomorskie. Powiat - Kosciezyna
Jednostka ewidencyjna - 220607 _2 Nowa Karczma. Obrgb - Nr 0007, Nowa Karczma. Jednostka rejestrowa
G 194. Karta mapy 1. Numer dzialki - 581. Uzytki - B. Powiezchnia dzialki nr 581 wynosi 949 m2 (slownie:
dziewiqCset czterdziesci dziewieC metr6w kwadratowych). NieruchomogC uzbrojona w pzylqcze energetyczne,
wodociqgowe i kanalizacji sanitarnej. Ksztaft dzialki nieregularny zblizony do wieloboku. Teren dzialki plaski bez
wzniesien. Na przedmiotowej dzialce oprocz budynku mieszkalnego I garazowego znajdujq sig elementy malej
architektury oraz wiatia o konstrukcji drewnianej. Dzialka jest tez czesciowo utwardzona kostkq betonowq.
Niezabudo\wana czQSC dzialki to zielefr niska iwysoka. Nieruchomosc w caloSci ogrodzona plotem z element6w
stalowych oraz siatd stalowej z bramE wjaadowq i furtkq.
Bezposrednie sqsiedztwo nieruchomosci stanowiq nieruchomosci zabudowane budynkami jednorodzinnymi.
Dojazd do nieruchomosci odbywa sig drogq publicznq o nawiezchni gruntowej (ul. Vwbickiego).
Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

-

Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
dziei wyceny gnina nie posiadala aktualnego planu zagospodarowania pzestzennego dla tego obszaru.

Na

Zgodnie z art. 154. ust 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami:

,,2. W pzypadku braku planu miejscowego gtzeznaczenie nieruchomosci ustala sig na podstawie
studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestzennego gminy lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W pzypadku braku studium lub decyzji, o kt6rych mowa w ust. 2, uwzglednia sie faktyczny
spos6b uzytkowania nieruchomosci."

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania pzestzennego gminy Nowa Karczma
zatwierdzonym Uchwale Nr Vlll/33/2003 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 04.04.2003r. nieruchomoSc
pofozona jest w terenie koncentracji teren6w zainwestowania. Vwcene pzeprowadzono dla aktualnego
sposobu uzytkowania. Budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem uzytkowym, bez podpiwniczenia.
Budynek prawdopodobnie wybudowany w latach go-tych ubieglego stulecia. W trakcie eksploatacji budynek
rozbudowano o drewnianq przeszklonE werandg. Budynek posiada dwa wejscia: wejscie gl6wne od strony
wschodniej oraz boczne od strony p6lnocnej. Powiezchnia u2ytkowa budynku - 167,89 m2. Budynek znajduje
sie w stanie technicznym Srednim. Okladziny Scienne i podlogowe w stanie dobrym. Stopien zuzycia
technicznego oceniono na ok 15%. Stopien zu2ycia funkcjonalnego budynku oceniono na 60% (budynek o
pzestazalych DzwiEzaniach funkcjonalnych).

Suma oszacowania wynosi 465 000,0021, za{ cena wywolania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 348 750.0021.
Licytant prrystgpuj4cy do przetargu powinien zlozyi rgkojmig w wysokoSci jednej &iesi4tej sumy
oszacowania, to jest 46 500.0021.
Rgkojmia powinna by,t, zlozona w got6wce albo ksi4zeczce oszczgdnoSciowej bank6w uprawnionych
wedlug prawa bankowego zaopatrzonej w upowaZnienie wlaSciciela ksi42eczki do wyplaty calego

wkladustosowniedoprawomocnegopostanowienias4duoutraciergkojmiUWAGA!.naip62nieiw
dniu oonrzedzaiacvm Przetarg.
Rgkojmig mo2na uiScii takZe na konto komomika:
PKO BP S.A. O/KoScierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - naiptiZniei w dniu poprzedzaiacvm przetars'

ZgodniezustawazdniagwrzeSnia2000r'opodatkuodczynnoscicywi|noprawnych
sprzeda2 podlega opodatkowaniu podatkiem PCC

osoby. kt6rc.mog4 nabyi
Zgodnie z przepisem arr.976 Sl kpc w przetargu nie mogq uczestniczyi
zezwolenia tego nie przedstawily oraz
nieruchomos6 tylko za zezwoleniem organu pafistwowego, a
inne osoby wymienione w tym artykule.
w dni_powszednie od
w ci4gu i*6"h ortutni"h tygodni przed licytacj4 wolno ogl4da6 nieruchomos6protokolu
oszacowania
odpis
godz.b*9:00 do godz.12:00 orut pitegl4dai w iancelarii komomika
grunt6w wraz z mapk4 z akt
nieruchomoSci, operat szacunkowy bieglcgo s4dou'ego, wypis z rejestru
postgpowania egzekucYjnego
prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i przrys4dzenia wlasnosci na tzecz nabywcy bez
zloZq dowodu' 2e wniosly pow6dztwo o
zastrzezeh, jezeli osoby te prr.d .orpo",g"iem przetargu.nie
egzekucji i uzyskaly w tym
zwolnienie nieruchomosci lub przedmiot6w razem z niq zajglych od
zakresie orzeczenie wslrzymuj4ce egzekucj 9'
w ksigdze .wieczystej lub
Urytt o*uni", sluZebnoSci i prawalozywotnike, jeZcli. nie s4 ujawnione
na trzy dni
priez zlozenie dokumentu dt zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp6zniej
i wygasn4 z chwil4
pr."d ,otpo"t1"iem licytacji, nie bqdq uwzglgdnione w dalszym toku egzekucji
upruwo-ocnienia sig poslanowienia o przys4dzeniu wlasno(ci'
Pouczenie:

l.Wceluzwrotuwp|aconegowadiumnaleZywkancelariikomornikazlo2y6wniosekzewskazaniem
kwoty'
numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma byd dokonany przelew wplaconei
2'Zlmiarogl4danianieruchomo6cina|e2yzg|osi6wkance|ariiWterminie3dniprzedw}'znaczonym
terminem ogl4dania nieruchomo6ci.

