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Kornolnik Srg.iorvl. przy Sqdzie Rejonorv)'m w KOSCERZYNTE SZYN,{ON R.,\Jtr{LiND SPORYSZ
( 1el. 58 38 05550 ) na podslarvie ari. t)5-3 kpc podaje do publicznej rviaclo:no(ci, 2e w clniu 19.06.2019r.
o godz. ()9:00 * budvnkrr S4du Rejonorvcg(r \\'KOSCIEIVYNIE rn:r.iqcego sicdzil'q przl
LIl". DWORCOWE.I 2. rv sali ru 0.01. odbgdzie sie tlruga licytacja lokalu rnieszkalnego tiale24cego tio
dhr2nik6rv JAROSLAWY JERECZITK i CRZEGORZA JERECZHK, dla kt6rego S'|D I{OJONOW}'
w KOSCmRZYNIT) wYDZlAt, KSIilc II:IECZYSTYCII prorvadzi ksiegq i.r'iecz.vsl4 o numcrze
KW CD1rt00026727/l
jesl
rv nriejscorvoici SARNOWY l4l3 ( 8,1-423 ) Crnina KoScierzyna, posiadir polr'.
l-olial polo2onl'
uZfkou,il 15.1.40 rn2 rvraz z udzialem 69"10() cz1-'fci rv nieluchonroSci rvsprilnei. kt6rq stanotri grunt (rtiv,
cze$ci bud!'nku i urzzlclzenia. kt6re rrie s1u2a r"vyl{cznie do uzytku wlaicicieli lokalu.
Sunrir oszacor.r,ania rvyncsi 123 00{},0{lzl, za:{ cena rv}'r,volania jest rtirvna 2/3 sulnt' oszaco\\'ania i n r nosi
82 0t10,{}l}zt.

I-icytant plzystqpuiqc.v clo przetil gu powinien 2b21.'0 rgkojmig rv rvysokoSci jednej dziesi4tej stttnl'
oszacoq'auia, lo icst l2 30{}.0021,
Zgodnie z ar1. 962 S I KPCI rEkojmie rnozla uiScii najpo;;-nie j t dtrirt poprz-edzai:1c-vur prz,ctarg:
r.v kasie kancelarii kornornika mieszczace.j sig rv KoScierz,vnie przy' ul. Wojska Polskiego ln ( I pig1ro )
lub na konto konrornika: BNP Paribas S.A,3l 2030 00i15 1lI0 0000 0254 9580
Rqkojnia rro2e b;-6 r6rvnie2 zlozona r.v ksiipZeczce oszczgdm>$cioivr-] zaopatt'zouej rl, ultorvazricuie
rta(cieiela ksiipeczlii do $-rplat) calego r.vkladu stosorvnie clo prarvomocuego posti'rnowienia stldu
o ulrncie lekdmi.
Z.godnie z przepisem art.gT6 s\l kpc u. przetirgu nie mr:g4 uczestniczy'6 osoby. kt6re ntog4 nabl-i
nieruchomoic ty'lko za zezr.volenieru i.uganu parist\,ro\\ ego. a zczrvoleuia tego ltic przedstawily ot'az inn,.'
osob-r w.\mienionc w tynr artykule.
W r.iqgu drvirc:h 651s1t.ri.h {1'godni przed licytacj+ ''r'ohro oglqdad nl.tugholno(i rv dli porvszednie
iv goclzinaclr uzgoduiotrl.ch z konrorniftienr or"az prz-cglqclac $,Sqd/-ie Ilejonowynr W KOSCIIIR,l--\ NIL
przl'tL. DWORCOWE.I 2 rv W.rdziale I Cyuilnym odpis protokolu osz:lcowilnia nicruohorno$ci. operat
s./it!-IlnLo\!\ hirglc,:rr sldo*cgo. \\\pi: z rcjcslru grurtt.ru' \\ fi.l,/ 7 rnrPkq z akt pttstcpurrunirt
cgzckucl,jnego.
Prer.va trs6b trzecich nie bgda przeszkodq do lic-vtacji i przystldzenia rvlasnoSci nL\ 1'/.ecz neby\.\'cy lltrz
zastfzczefl- jczeli osob;- tc przed rozpoczgciern przetargrl uie zloiil do*oclu- 2e rvniosl.-v po'uv6dztrvo o
zrvolnienie nienrohorno$ci lub ptzcdmio!6rv lazenr z nial zai?tych od egzekucji i uz1'skaly u' tlrn zakresic
orzeczenie wstrzl.'mujtlce egzekucj g.
[-]z]tkowanie, slu2ebno:ici i prarva do21'notnikri" ie2eli nie si! ujawnit)r1e w ksigclze *'iecz)-s1ei lub przez
zlozepie {ok.umentu clo z.bioru dokumentdw i nie zoslm4 zgloszotte najpil2nie.i na bzy rini pt'zed
rozpoczgcieln licl.tacji, nic' bed4 rnvzglgcluion,r' rv dalsz-,rnt toku egzckuc'ji i *-rgasn4 z chrvila
uprarvonrocnienia siq postanou,ienia o przl,s4dzeniu r.llasno(cr.

