Komomik Sqdowy
przy S4dzie ReJono*fm w KoscierzFie
J& Zarfbski
Kancelaria Komonicza w Koa.ierzynie
83400 Kodcier4la L. Szopinskeso l/4
tel. (0-58) 686'25-79

KM 494/16

nr KW GD1E/00027208/4
Komomik S4dowy prry S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomo6ci,2e: w dniu 28-06-2019r. o godz. 15:00 w S4dzie Rejonowym w
Koscierzynie, 83-400 Koscierzyna, ul.Dworcowa 2 w sali nr 0.04 odbgdzie sig druga licytacja
nieruchomosci nale24cej do dluinika, polo2onej: 83-400 Koscierzyna, Lassa 14, dla kt6rej s4rt
Rejono*y w Koscierrynie
wydzial Ksiqg wiecrystych prowadzi ksiggg wieczyst4 o numerze
KW GDIE/0002720814 INKW: GDl E/00027208/41.

IV

Opis nieruchomoSci:
Nieruchomo66 gruntowa o pow. 852 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w
zabudowie wolnostojqcej, parterowym z poddaszem uzytkowym, w calosci podpiwniczonym.
Nieruchomosd uzbrojona w przylqeze energetyczne, kanalizacji sanitarnej i wodociegowe.

Nieruchomo6c ma r6wnie2 mo2liwo66 wyko nania przylqcza gazowego.
Ksztalt dzialki nieregularny zblizony do wieloboku. Teren dzialki z lekkim spadkiem w kierunku ulicy
Lassa. Dzialka ma te2 zroznicowanq wysoko56. Dojazd do nieruchomosci odbywa sig drogq
gminnq. Teren dzialki czgSciowo utwardzony kostkE granitowq. Niezabudowana czq56 dzialki to
zielei przydomowa. Dzialka w caloSci ogrodzona plotem z element6w drewnianych na murowanych
slupkach z bramq wjazdowq i furtkq stalowq od strony ulicy oraz drugq bramq od strony
pofudniowej. Budynek wybudowany i oddany do uzytku w 2008r. powiezchnia uzytkowa budynku
bez piwnic - 138,50 m2 . Budynek znajduje sie w stanie technicznym dobrym. Stopieri zu2ycia
technicznego ok.S%. stopieri zu2ycia funkcjonalnego budynku 0% (budynek o nowoczesnych
rozwiqzaniach funkcjonalnych).

i

Suma oszacowania wynosi 517 000,0021, zaS cena wywolania jest r6wna 2i3 sumy oszacowania i
344 666.6721.
Licytant przystQpujqcy do przetargu powinien zlozy6 rgkojmig w wysokodci jednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest 51 700.0021. Rgkojmia powinna byf zloaona w got6wce albo ksiq:zeczce
oszczgdnosciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrmnej w upowaznienie
wladciciela ksiqzeczki do wylaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi UWAGA! - naip62niei w dniu noprzedzaiacym przetars,

wynosi

Rgkojmig moZna ui6ci6 tak2e na konto komomika:
PKO BP S.A. O/KoScierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - naip6fniei w dniu poprzedzaiacvm nrzetars.

Zgodnie z ustawq z dnia I wrze6nia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych
sprzeda2 podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczestniczyi osoby, kt6re mog4 nabyi
nieruchomoSi tylko za zezwoleniem organu paristwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4da6 nieruchomoSi w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.l2:00 oraz przegl4dat w kancelarii komomika odpis protokolu oszacowania
nieruchomodci, operat szacunkowy bieglego s4dowego, wypis z rej estru grunt6w v"raz z mapk4 z akt

postgpowania egzekucyj nego,
'pruwa
14 tzecz nabywcy bez
osOt trzJcichni. Uqaq przeszkod4 do licytacji i przysqdzenia wlasnosci

zzstrze2ei,je2sliosobyteptzedrozpoczgciemprzetargu-niezlo24dowodu'2ewniostypow6dawoo
razem z ni4 zajgtych od egzekucj i i uzyskaly w tym

,*Jni"rri" ni"-chomtsci- lub przedmioi6w

zakresie otzeczenie wsltzymuj 4ce egzekucjg'
wieczystej lub
sluZebnoSii i pruwaiorywotnika, jezeli nie s4 ujawnione w ksigdze
na trzy dni
dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan* zgloszone najp6zniej
"
w dalszym toku egzekucji i wygasn4 z chwil4
;;;e;;p:o"rE"rem licytacji, nie bgd4 uwzglgdnione
,rpra*omocni"nia sig postanowienia o przys4dzeniu wlasno3ci'
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Pouczenie:
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kwoty'
numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma byd dokonany przelew wplaconej
pfzed wyznaczonym
dni
3
w
terminie
kancelarii
w
zglmi6
2. Zamiar ogladania nieruchomosci naleiy
terminem oglqdania nieruchomo5ci.
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