Konomik Sqdora
przy S4dzie R€Jono$fm w Koscierzynie
Jar Zarebski
Karcelaria Konom'czaw KoScierzynie
83-400 Koscierzyna L. Szopirrskeso l/4
rel (0-58) 6E6-25-?9

KM

266116

nr KW GDlE/000r6216/3
Komomik Sqdowy przy S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoSci,2e: w dniu 08-03-2019r. o godz.09:00 w S4dzie Rejonowym w
KoScierzynie, 83-400 KoScierzyna, ul. Dworcowa 2 w sali nr 1.06 odbgdzie sig pierwsza licytacja
nieruchomodci nalei4cej do dluznika, poloZonej: 83-400 KoScierryna, Klobuczyno, dla kt6rej SAd
Rejonowy w Ko6cierzynie IV Wydzial Ksiqg Wiecrystych prowadzi ksiggg wieczyst4 o numerze
KW GDIE/0001621613 INKIY : GD I E/000 I 62 I 6/31.
Opis nieruchomoSci:
Dzialka nr 358/1 ma ksztaft dosy6 regularnego wieloboku, ksztaftem zbli2onego do litery ,,L".

W najblizszym sqsiedztwie nieruchomoSci od strony wschodniej, poludniowej i zachodniej znajdujA
sie tereny niezabudowane, u2ytkowane rolniczo, od strony polnocno-zachodniej nieruchomos6 w
czegci pzylega do grunt6w oznaczonych w ewidencji grunt6w jako nieuzytki, a od strony polnocnej
graniczy z terenami rolnymi oraz w czesci z dzialkq zabudowanq budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym. Teren nieruchomosci na dzieri ogledzin niezabudowany, nieogrodzony,
nieuzbrojony, uzytkowany rolniczo. Wedlug rejestru grunt6w teren dzialki stanowiq grunty orne (RV
0,48 ha). Teren dzialki zr62nicowany wysoko5ciowo, w cze6ci ze spadkiem w kierunku
p6fnocno-Zachodffi. Wedifug mapy zasadniczej ptzez p6lnocnE czg56 dzialki przechodzi siec
wodociqgowa.
NieruchomoSc na dziei ogledzin nie posiada formalnego dostepu do drogi publicznej. Bezpo6redni
dojazd do dzialki drogq gruntowq nieuzqdzonq pzez teren dziatek os6b tzecich, mo2liwy r6wnie2
ptzez dzialke nr 35817 , stanowiqcq wlasnosc dluznika.

-

Suma oszacowania wynosi 17 500,0021, zai cena wywolania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 13 125.0021.
Licytant przystgpuj4cy do przetargu powinien zlozy6 rgkojmig w wysoko5ci jednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest 1750.0021. Rgkojmia powinna byd zloaona w got6wce albo ksi4:zeczce
oszczgdno6ciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrzonej w upowaznienie
wlaSciciela ksiqzeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi UWAGA! - nain62niei w dniu nonrzedzaiacym przetars,
Rgkojmig mo2na uiScii tak2e na konto komomika:

PKO BP S.A. O/Ko5cierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
TIWAGA! - naio6iniei w dniu noprzedzaiacvm przetars.
Zgodnie z ustawq z dnia I wze6nia 2000 r. o podatku od czynnoSci cywilnoprawnych
sptzedaz podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogq uczesticzyt osoby, kt6re mog4 nabyi
nieruchomoS6 tylko za zezwoleniem organu pafstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4da6 nieruchomo36 w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.12:00 oraz przegl4da6 w kancelarii komomika odpis protokolu oszacowania

grunt6w wraz z mapk4 z akt
nieruchomo6ci, operat szacunkowy bieglego s4dowego, wypis z rejestru
postgpowania egzekucYj ne go.
nabywcy bez
irawa os6b trz;ich ni; bgd4 przeszkodq do licytacji i przysqdzenia wlasnoSci na rzecz
pow6dztwo
o
dowodu' 2e wniosly
zastrze2eh, leLeh osoby te przed rozpoczgciem przetargu nie zlo24
i uzyskaly w tym
zrvolnienie nieruchomoSci lub przedmiot6w razem z niq zajgtych od egzekucji
zakresie orzeczanie wstrzymuj 4ce egzekucjg.
lub
sluzebnoSci i pra*a dozy-otnika, jezeli nie s4 ujawnione w ksigdze .wieczystej
dni
na
trzy
piez ,lozenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp62niej
'prr"d
licytacji, nie bgdq uwzglgdnione w dalszym toku egzekucji i wygasn4 z chwil4

u"y*o**i.,

,otpoc.g"iem

uprawomocnienia sig postanowienia o przys4dzeniu wlasnoSci'
Pouczenie:

wniosek ze
celu zwrotu wplaconego wadium naleiry w kancelarii komornika zloLyd
przelew wplaconej
wskazaniem numeru rachuni.u bankowego, na ktriry ma by6 dokonany
kwoty.
2. Zamiar ogl4dania nieruchomosci nale2y zglosid w kancelarii w terminie 3 dni przed
wyznaczonym terminem ogl4dania nieruchomo5ci'

1.

W

