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Kourornik S4dowy plzy S4dzic Rcjonowyrn w KOSCIERZYNITj SZYMON RAJMUND SPoRYSZ na
poclstawic art. 953 kpc podajc do publiczncj wiadomo(ci,2e w dniu 28.02.2019r.
o gotlz.09:30 w budynku Sqdu l{ejonowcgo W K()SCII:R/.YNII majalccgo siedzibq plzy
tJl.. I)WORCOWIIJ 2 u,sali nr 0.01, odbgdzie siq druga licytacja lokalu mieszkalnego naleZ4cego do
dlu2nik6rv JAI{OSI.AWYJllRECZliK i GRZEGOIVA JERECZEK, dla kr6rcgo S4D REJONOWY
w KOSCIERZYNIIT wYl)ZIAf, KSIAG wIltCZYsTYCll prowadzi ksiggg wicczysl4 o numcrzc
KW GDltt/00026727/l
Lokal poloZony jcst w miejscowoSci SAI{NOWY l4l3 ( 83-423 ) Gmina KoSoicrzyna, posiada poi.r'.
uzytkowq 153.40 rr2 wraz z udzialcm 69i 100 czgici w nieruchomoSci wsp6lnej, kt6r4 stanowi grunt oraz
czgsci budlnku i urzldzenia. kt6rc nic sluZq wyl4cznic do uZytku wla6cicicli lokalu.
Suntr oszacorvania r,r,ynosi 123 000,0021. zad ccna u,ywolania jcst r6wna 2/3 sumy oszacowania i lr1'nosi
U2 000,0021.

l.icytant prz-ystgpui4cy do przctargu powinien zloZyc r'gkojrniq: w wysokoSci jodncj dziesi4tcj suuy
oszncou,ania. to jcst l2 300.0021.
Z-goclnic /. arl.962 .\ I KPC rqkojmig r.no2na r"riicii najptiZniej i.v dniu poprzedzaj4cym przetarg:
u'knsic kancclarii komornika micszcz4ccj sig w KoScicrzynie przy ul. Wojska lkrlskicgo lA ( I piqtro )
hrb na konto komornika: llGZ IINP I'aribas S.A.31 2030 0045 1l l0 0000 0254 9580
I{gkoimia moze byi rtiwnie2 zlo2ona w ksi4Zcczcc oszczqdnoSciowcj zaopatrzouej w ttpowttztric:tie
wla$cicicla ksiq2cczki do wyplaty calcgo wkladu stosownie do prawomocncgo postanowicnia $4du

o utlacie rgkojmi.
Zgoclnic z pr.zcpiscm alt.gT6 \l kpc w przctargu nic rnogq uczcstniczy6 osoby. kt6re mogq nabyc
nicnrchomoSi t1.lko za zczwolcnicm organu pafrstwowcgo, a zczwolcnia tcgo nic przcdstawily orazlinnc
osoby wyrnie r.rionc w 1yl.r.l aflykulc.
W ci4gu drvcicl.r ostatnich tygodni przcd licytacj4 rvolno oglqda6 nicruchomo(6 w dni powszcdnie
* go,irirlach uzgodnionych z komornikicm oraz przcgl4dai rv S4dzie Rcjonowym W KOSCIERZYNI|I
przl,Lll,. I)WOI{COWItJ 2 u'Wydzialo I Cywilnynr odpis protokolu osz-acou'ania nicruchomoSci, <-rpcrat
szacunkurvy bicglcgo s4dowcgo. wypis z re'icstru grunt6w wraz z mapk4 z akt postqpowirnia
I

egzckucf incgo.
l,raua osirb trzecich nic bqd4 plzcszkocl4 do licytacji i przys4dzcnia wlasr.roSci n r /'ccz l.rabywcy bcz
./.astr'/.ci.c6,.jclcli osoby tc przcd roz.poczqciem przotargu nic zloll1 dowodu, 2c wniosly pow6clzlrvo ct
zi,vglnicnie nieruchomoSci lub przedmiottiw razcm z. t'ri4 zajgtych od cgzckr-rcji i uzyskaly w tym zakrcsic
orzceTL'rric r" sl rz.vn r u iqcc cgzck uc iq.
Uzytkor.vanic. sluT.cbnoSci i prau'a do2ywolnika, jcZcli nic s4 ujawnionc w ksigdzc wioczyslej lub prr.ct.
zlo2cnic dokruncntu do zbioru dokutlcnt6w i nie zostan4 z'gloszonc najp62niej na lrzy dni grzcd
lozpoczgcicm licytacji. nic bqd4 uwzglqdnionc w dalszym toku cgzckucji i \\ygasnr) z c\wi14

