przy Sqdzie Rejonowym w Koscietzynie
Jar Zargbski
Kancelaria Komomiczaw KoS.iezynie
83-400 Koscierzyna L. Szopidskiego l/4
tcl. (0-58) 686-25-79
KM 404/18

nr KW GD1Ei00024073l7
Komomik S4dowy przy S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoSci,2e: w dniu 1l-09-2019r. o godz.09:00 w Sqdzie Rejonowym w
KoScierzynie , 83-400 KoScierzyna, Dworcowa 2 w sali nr 001 odbgdzie sig druga licytacja
nieruchomoSci nale24cej do dlu2nika polo2onej: 83-420 Liniewo , Orle 20/B.11, dla kt6rej Sad
Rejonowy w KoScierzynie IV Wydzial Ksi4g Wiecrystych prowadzi ksiggg wieczyst4 o numeze
KW GD1E/0002407317 tNKIlt : GD I E/0002 407 3/7 /.
Opis nieruchomo6ci,

Budynek wybudowany w latach 70{ych XX wieku. Budynek znaiduje sig w zadowalajqcym stanie
techniczno-u2ytkowym. Sciany szczytowe budynku zostaly ocieplone. W 2015 r. pzeprowadzono
remont dachu, w 2017 r. wymieniono dzwi zewngtrzne do klatek schodowych. W budynku znajduje
sie 8 samodzielnych lokali mieszkalnych.
Pzedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie na parteze isklada siQ z 2 pokoi, kuchni, fazienki,
przedpokoju i spi2arni o lEcznej powierzchni uzytkowej 53,00 m:. Pomieszczeniem pzynaleznym do
lokalu jest piwnica o pow. 1 2,80 mz.
Uklad funkcjonalny lokalu: dobry
oknem. Wszystkie
dw6ch stron, kuchnia jasna,
Lokal posiada naturalne do$wietlenie
pomieszczenia posiadajq niezaleZne wejScie z pzedpokoju. Mieszkanie szczytowe.
Lokal wyposazony jest w instalacjg zimnej i cieplej wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. z lokalnej
kotlowni oraz instalacje elektrycznE. Lokal u2ytkowany zgodnie z Wzeznaczeniem jako lokal
todzinE. Standard wykoficzenia wyposazenia
mieszkalny, zamieszkiwany przez dlu2nika
stosunkowo niski, Lokal w zale2nosci od preferencji pzyszlego nabywcy lokal wymaga6 mo2e
od6wie2enia /lub pzeprowadzenia remontu podwyzszajqcego standard wyko6czenia i
wyposa2enia, stosownie do obecnych wymagafi i preferencji nabywcy.
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Suma oszacowania wynosi 92 000,0021, zAS cena wywolania jest r6wna 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 61 333.3321.
Licytant przystgpuj4cy do przetargu powinien zlozyi rgkojmig w wysokodci jednej dziesi4tej sumy
oszacowani4 to jest l!!!QQzI. Rgkojmia powinna by( AoZona w got6wce albo ksi4zeczce
oszczgdnojciowej bank6w uprawnionych wedtug prawa bankowego zaopalrzonej w upowaixrienie
wlajciciela ksi4:Zeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rQkojmi. UWAGA! - naip6iniei w dniu poprzedzaiacvm nrzetarg.
Rgkojmig moZna ui3cii tak2e na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Ko5cierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGAI - nain6Zniei w dniu ponrzedzaiacvm przetarg.
Zgodnie z ustawq z dnia I wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych
sptzeda| pod lega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczestniczy6 osoby, kt6re mog4 naby6
niiruchomoS6 tylko za zezwoleniem organu pafstwowegor a zezwolenia tego nie przedstawily oraz

inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4da6 nieruchomoS6 w dni powszednie od
godz.09:00 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 egzekucyj nego.
Prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i przysqdzenia wlasnoSci na rzecz nabywcy bez
zastrze2ef, jeircli osoby te przed rozpoczgciem przetargu nie zlo24 dowodu, ze wniosly pow6dawo o
zwolnienie nieruchomo3ci lub przedmiot6w razem z ni4 zajgtych od egzekucji i uzyskaty w tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj4ce egzekucjg.
U2ytkowanie, sluZebnoSci i prawa doZywotnika, je2eli nie sq ujawnione w ksigdze wiecrystej lub
przez zlolenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp6zniej na trzy dni
przed rozpoczgciem licytacji, nie bgd4 uwzglgdnione w dalszym toku egzekucji i wygasn4 z chwil4
uprawomocnienia sig postanowienia o przys4dzeniu wlasnoSci.
Pouczenie:

1' W celu zwrotu wplaconego wadium naleiy w kancelarii komornika zloiy6 wniosek ze
urskazaniem numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma by6 dokonany przelew wplaconej kwoty.
2. Zamiar oglAdania nieruchomosci naleiy zglosi6 w kancelarii W terminie 3 dni przed
wyznaczonym terminem ogl4dania nieruchomo6ci.

