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nr KW GDlEi000l9950/t
Komomik S4dowy przy S4dzie Rejonowym w KoScier4ynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomo5ci,2e: w dniu ll-07-2019r. o godz,09:00 w S4dzie Rejonowym w
KoScierzynie, 83-400 KoScierzyna, ul. Dworcowa 2 w sali nr 0.01 odbgdzie sig druga ticytacja
nieruchomoSci nalez4cej do dluznika, polo2onej: 83-420 Liniewo, Sob4cz, dla kt6rej S4d Rejonowy
w KoScierzynie IV Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi ksiggg wieczyst4 o numerze KW
GDIE/0001995011 tNKIlt : GD I E/000 I 995 0/ I J.
Opis nieruchomoSci:
Nieruchomose gruntowa o pow.796 m2, zabudowana czesciq budynku mieszkalnego w stanie surowym
otwartym polozona w miejscowosci Sobqcz Gmina Liniewo. Dane ewidencyjne nieruchomosci: Obreb - 00009

Sobqcz, arkusz mapy 1, dzialka ewidencyjna nr 61/3. Ksztalt dzialki regularny zblizony do prostokqta.
NieruchomosC jest czesciowo ogrodzona plotem z siatki stalowej. Na dzialce znajduje sig czesd budynku
mieszkalnego w stanie surowym otwartym. Pozostala czesc budynku znajduje sie na dziatce sqsiedniej nr 61/4.
Poza czesciq budynku mieszkalnego na egzekwowanej nieruchomoSci znajduje sie fundament blizej
nieokreslonej budowli lub budynku. Dzialka jest niezagospodarowana. NieruchomoSO z mozliwoSciq wykonania
pzylqcza wodocieowego i elektrycznego.
Kszblt dzialki regularny zbli2ony do prostokqta. Zar6wno Urzqd Gminy w Liniewie jak i Starostwo Powiatowe w
Kosciezynie nie odnaiazty dokumentacji budowlanej oraz pozwolenia na budowe budynku . W zwiazku z
powyzszym wszystko wskazuje na to i2 jest to samowola budowlana. Nieruchomosd polozna jest w
obszarach, na ktorych gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestzennego.Zgodnie ze
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy Liniewo zatwierdzonym Uchwalq
Nr Vlll/54/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 08 lipca 2003r. nieruchomosc znajduje siQ wterenie rolnym.
Doiazd do nieruchomosci - dojazd do nieruchomosci drogq po terenie prywatnym o nawiezchni
nieutwardzonej.

Uwaga: NieruchomosC nie posiada prawnie zagwarantowanego dostepu do drogi publicznej. Konieczne jest
ustanowienie sluzebnosci gruntowej na nieruchomosci sqsiedniej.

Suma oszacowania wynosi 17 000,0021, za( cena wywolania jest r6wna 2/3 sumy oszacowania i

wynosi l!13!"llzl.

Licytant przystgpujqcy do przetargu powinien zlozy6 rgkojmig w wysoko6ci jednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest 1700.0021. Rgkojmia powinna by6 zLo2ona w got6wce albo ksiq2eczce
oszczgdnoSciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopalrzonej w upowainienie
wlaSciciela ksi4zeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi UWAGA! - naip6Zniei w dniu ponrzedzaiacvm przetarg.
Rgkojmig mo2na ui6cii tak2e na konto komomika:
PKO BP S.A. O/KoScierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - nain6Zniei w dniu ponrzedzaiacym przetarg.

Zgodnie z ustawq z dnia I wrze5nia 2000 r. o podatku od czynnoSci cywilnoprawnych
sprzedaz podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogq uczestniczyd osoby, kt6re mog4 nabyi
nieruchomoS6 tylko za zezwoleniem organu pafstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby uymienione w tym artykule.

W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4dad nieruchomoS6 w dni powszednie od
godz.bg:60 do godz.12:00 oraz przegl4dat w kancelarii komomika odpis protokolu oszacowania
nieruchomoSci, operat szacunkowy bieglego s4dowego, wypis z rejestru grunt6w wraz z mapk4 z akt
postgpowania egzekucyjnego.
irawa os6b trzecich nie b9d4 przeszkod4 do licytacji i przys4dzenia wlasnoSci na rzecz nabywcy bez
zasfzeaei, jeaeli osoby te przed rozpoczgciem przetargu nte Ao24 dowodu, ze wniosly pow6dztwo o
zwolnienie nieruchomosci lub przedmiot6w razem z ni4 zajqtych od egzekucji i uzyskaly w tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj4ce egzekucjg.
Uzytkowanie, slu2ebno$ci i prawa do2ywotnika, je2eli nie s4 ujawnione w ksigdze wieczystej lub
przez zlo1enie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp6zniej na trzy dni
przed rozpoczgciem licytacji, nie b9d4 uwzglgdnione w dalszym toku egzekucj i i wygasn4 z chwil4
uprawomocnienia si9 postanowienia o przys4dzeniu wlasnoSci.
Pouczenie:
1. W celu zwrotu wplaconego wadium naleiy w kancelarii komornika zloiry6 wniosek ze wskazaniem
numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma byd dokonany przelew wplaconej kwoty.
2, Zamiar ogl4dania nieruchomoSci naleiy zglosi6 w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym
terminem ogl4dania nieruchomoSci.
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