Komomik S4dowy
przy Sqdzie Rc&nou/yD w KoLier4,1ric
Jarr

Z-artbski

Kancilaria Komomicz!w Koici€rz)lie

83400 Koicicrrlna L. Szopinskicgo l/4
rcl- (0-58) 686-2J-79
KM 505/13

nr KW GD1E/00022195/4
Komomik S4dowy przy S4dzie Rejonowym w Ko5cierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoSci, 2rc: w dniu 28-06-2019r. o godz. 14245 w S4dzie Rejonowym w
KoScierzynie, 83-400 Ko6cierzyna, ul. Dworcowa 2 w sali nr 0.04 odbgdzie sig pierwsza licytacja
nieruchomoSci nalei4cej do dturnik6w polo2onej: 83-422 Nowy Barkoczyn, 8 Marca 6/10, Luban,
dla kt6rej Sqd Rejonowy w KoScierzynie IV Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi ksiggg
wieczyst4 o numerze KW GD1E/0002219514 INKIY: GDIE/00022195/41.
Opis nieruchomoSci:
m l0 o powierzchni urrykowej '12,20 m2, powierzchni przynalernej w
piwnicy lokatorskiej o powierzchni 14,33 m' onz udzialu q. lll2 czp(ci w nienrchomosci wsp6lnej, kt6r4 stanowi

NieruchomoSd sklada si9 z lokalu mieszkalnego
postaci

grunt oraz czgsci budynlcr i urzqdzeni4 ld6re nie sluzq wyl4czrie do uzytku wla6cicieli bkali.
Uwaga: powierzchnig lokalu prryjgto zgodnie z zapisami w ksigdze wieczystej oraz na podstawie aklu notarialnego
umowy sprzedazy lokalu mieszkalnego z dnia 22,12.1993r. majduj4cego sig w aktach ksiggi wieczystej. Powierzchnig
piwnicy pomierzono w fiakcie oglgdzin nieruchomoSci @rak powierzchni piwnicy w akcie notarialnym ksigdze

i

wieczastej).

Lokal mieszkalny nr 6 polozony jest na I pigtrze budynku i jest lokalem jednopoziomowynl skladaj4cyrn sig z
trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, lazienki i oddziehego wc. Lokaljest dostgpny z klalki schodowej. Uklad przestrzenno
fimkijonalny lokalu - dobry. Wej$cie do lokalu z og6lnodostgpnej klatki schodowej. Wej5cie do poszczeg6lnych
pomieszczeri z przedpokoju.
Na podstawie oglgdzin, majqc na uwadze wiek lokalu oraz konstrukcjg budynku, oke$lono stan techniczny lokalu jako
zly, natomiast standard wykoiczenia i wyposaZenia jako bardzo niski

-

Suma oszacowania wynosi 94 000,0021, za! cena wywolania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 70 500.0021.
Licytant prrystgpuj4cy do przetargu powinien zlo2ry6 rgkojmig w wysokosci jednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest 9 400.0021. Rgkojmia powinna byd zlo2ona w got6wce albo ksi4Zeczce
oszczQdnosciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego z opaftzonej w upowa2nienie
wlaSciciela ksi4zeczki do wylaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi UWAGAI - naip6Zniei w dniu poprzedzaiacvm nrzetars.
Rgkojrnig moina ui6ci6 talcZe na konto kornomika:

PKO BP S.A. O/Ko5cierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - naip6iniei w dniu noprzedzaiacvm ntzetars.
Zgodnie z ustawq z dnia I wzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych
spzedaz podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogq uczestniczy' osoby, kt6re mog4 naby6
nieruchomo$C tylko zz zezwoleniem organu paristwowego, a ze,nttolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4da6 nieruchomo66 w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.l2:00 orcz przsgl4da( w kancelarii komomika odpis protokolu oszacowania
1

nieruchomoSci, operat szacunkowy bieglego sqdowego, wypis z rejestru grunt6w wraz z rnapk4 z akt
postgpowania egzekucyjnego.
Prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i prrys4dzenia wlasnoSci na rzecz nabywcy bez
zAstzezeh, jezeli osoby te przed rozpoczQciem przetargu nie zlo24 dowodu, ze wniosly pow6drwo o
zwolnienie nieruchomoSci lub przedmiot6w razem z ni4 zajgtych od egzekucji i uzyskaty w tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj 4ce egzekucjg.
U2ltkowanie, sluZebnodci i prawa doZywotnika, je2eli nie s4 ujawnione w ksigdze wieczystej lub
ptzez zlohenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp6zniej na trry dni
przed rozpoczgciem licytacji, nie bgd4 uwzglgdnione w dalszym toku egzekucji i wygasnq z chwil4
uprawomocnienia sig postanowienia o przys4dzeniu wlasno3ci.
Pouczenie:

1.

W celu zwrotu wplaconego wadium naleiy w kancelarii konornika zlo2y6

wniosek ze
przelew
wskazaniem numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma by6 dokonany
wplaconej
kwoty.
2. Zamiar ogl4dania nieruchomo5ci naleZy zglosid w kancelarii W terminie 3 dni przed
wyznaczonym terminem ogl4dania nieruchomo5ci.
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