Komomik S4dowy
p.zy S4dzie Relof,o"7m w KoSci€rrynie
Jan Zargbski

Ka'celaria Komomiczaw Kosciet'zynie
83-400 Koscierzyna L. Szopinskicgo l/4

rel (0-58) 686-25-79
KM t7417

nr KW GDIE/00007783/2
Komomik S4dowy przy Sqdzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoSci, 2e: w dniu 13-05-2019r. o godz. 09:30 w S4dzie Rejonowym w
Kodcierzynie, 83-400 KoScierzyna, :uL. Dworcowa 2 w sali numer 001 odbgdzie sig pierwsza
licytacja nieruchomo5ci nalei4cej do dluinika polo2onej: 83-421 Wysin, Wysin, dla kt6rej Sqd
Rejonowy w Ko5cierzynie IV Wydzial Ksi4g Wieczystych prowadzi ksiggg wieczTst4 o mrmerze
Kw cDlE/0000778312 INKW: GDI E/00007783/21.
Opis nieruchomo6ci:
NieruchomoS6 objeta KW GDI E/00007783/2, sklada sig

z

niezabudowanej dzialki

nr 158 oraz

zabudowanych dzialek nr 361 i 362.
Dziaika nr 158 o pow. 0,50 ha, polo2ona jest poza zwarte zabudowq wsi Wysin, na terenie
uzytkowanym rolniczo. Od strony zachodniej pzylega do koryta zeki Wiezycy. Od strony polnocnej
i poludniowej graniczy z dzialkami o takim samym charakterze, uzytkowanymi jako lqki. Od strony
wschodniej pzylega do drogi dojazdowej dzialka nr 16212 (droga gruntowa, nieuzqdzona,
stanowiqca wlasnoS6 gminny).
Dzialka nr 158 ma ksztaft nieregularnego wieloboku, wydfuzonego na osi wsch6d-zach6d. Teren
dzialki plaski. nieogrodzony, nieuzbrojony, czgsciowo podmokly, wykozystywany rolniczo jako lqka.
W ewidencji grunt6w oznaczony jako u2ytek t-V - 0,49 ha ) i w niewielkiej czg$ci uzytek WtV-0,01

-

Dzialka nr 361 i dzialka nr 362 o lEcznej pow. 0,10 ha, zlokalizowane sq na terenie zabudowanym
wsi Wysin, pzy ul. Wyzwolenia 13 i zabudowane sq budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i
budynkiem gospodarczym. Dziafki nr 361 i 362 zlokalizowane sq w jednym kompleksie, granicz4 ze
sobq i stanowiq jednq cato56 gospodarczq.
Dzialki nr 361 i 362
Dzialki nr 361 i362 majq ksztaft nieregularnych wielobok6w. Jako cafo56 r6wniez majq ksztaft
nieregularnego, wydlu2onego wieloboku, zlokalizowanego wzdlu2 ul. Wyzwolenia, z bezpoSredni
dostgpem do ul. \A/yzwolenia (dziatka nr 360/1 - wlasno66 gminy) oraz do ul. Staropolskiej (dzialka
nr 360i3 wlasnosd gminy). Bezpo6rednie drogi dojazdowe urzqdzone, utwardzone asfaltem).
Teren dzialek plaski, ogrodzony od strony ul. Wyzwolenia i ul. Staropolskiej (od strony sqsiednich
dzialek nr 363 i 364 - brak ogrodzenia).
Z mapy ewidencyjnej wynika, 2e budynek mieszkalny posadowiony jest na dzialkach 361 i 362 oraz
czqsciowo na dzialce nr 363, stanowiacej wlasno66 osoby trzeciej. Budynek gospodarczy
(chlew-obora) posadowiony jest na dzialce nr 361. Z mapy ewidencyjnej wynika, 2e czgs6 budynku
gospodarczego (stodola) posadowiona jest na dzialce nr 364 iw niewielkiej czg6ci znajduje sig na
dziaice nr 361 .
Z uzyskanych informacji wynika, Ze w pzeszlosci wszystkie ww. dzialki stanowily wlasnoS6 tych
samych os6b.

-

Suma oszacowania wynosi 175 000,0021, zal cena wywolania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i

wynosi !!!!!!QQzl.

Licytant przystgpujqcy do przetargu powinien zloZyi rgkojmig w wysokoSci jednej dziesi?tej sumy
oszacowania, to jest 17 500.0021. Rgkojmia powinna byt zlohona w got6wce albo ksi4Zeczce
oszczgdnoSciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrznnej w upowaZnienie
wlaSciciela ksi4r2eczki do wyplaty caiego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi. UWAGA! - naip6Zniei w dniu noprzedzaiacvm przetars.
1

Rgkojmig moZna uiSci6 takZe na konto konomika:

PKO BP S.A. O/Ko6cierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - naip6Zniei w dniu nonrzedzaiacym przetarg.
Zgodnie z ustawa z dnia 9 wrze6nia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych
sptzedaZ pod lega opodatkowan iu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczestniczy'i osoby, kt6re mogq nabyd
nieruchomoSi tylko za zezwoleniem organu pafistlvowego. a zez.wolenia tcgo nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4dai nieruchomoSi w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.l2:00 oraz przegl4dai w kancelarii komomika odpis protokolu oszacowania
nieruchomoSci, operat szacunkowy bieglego s4dowego, wypis z rejestru grunt6w wraz. z mapk4 z akt
postgpowania egzekucyj nego.
Prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i przys4dzenia wlasnoSci na v.ecz nabywcy bez
zastrzeZeh, leZe\i osoby te przed rozpoczgciem przetargu nie zlo24 dowodu, 2e wniosly pow6dztwo o
zwolnienie nieruchomoSci lub przedmiot6w razem z ni4 zajglych od egzekucji i uzyskaly w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujqce egzekucjq.
Uzytkowanie, slu2ebnoSci i prawa doZyu'otnika, jeZeli nie s4 ujawnione w ksigdze wieczystej lub
przez zlo2enie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp6'2nie1 na trzy dni
przed rczpoczgciem licytacji, nie b9d4 uuzglgdnione w dalszym toku egzekucji i wygasn4 z chwilq
uprawomocnienia si9 postanowienia o przys4dzeniu wlasnoSci.
Pouczenie:

1. W celu zwrotu wplaconego wadium nale2y w kancelarii komornika zloiye wniosek ze
wskazaniem numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma by6 dokonany przelew wplaconej kwoty.
2. zamiar ogledania nieruchomosci naleiy zglosi6 w kancelarii W terminie 3 dni przed
wyznaczonym terminem ogledania nieruchomoSci.

