przy Sqdzie Rejonorym w KoScicrzynie
Jan Zdqbski
Kancelana Komomiczaw Koscierzynie
83-400 Kosoerzyna L Szopinskiego l/4
rer (0-5E) 686,25-79

KM I152118

nr KW GD1E/00032932/6
Komornik S4dowy przy Sqdzie Rej onowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoSci,2e: w dniu 18-09-2019r, o godz. 09:15 w S4dzie Rejonowym w
KoScierzynie, 83-400 Ko3cierzyna, ul. Dworcowa 2 w sali nr 0.01 odbgdzie sig pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego nale24cego do dlu2nik6w poio2onego: 83-400 KoScierzyna, Kartuska 5214, dla
kt6rego S4d Rejonowy w KoScierzynie IV Wydzial Ksi4g Wiecrystych prowadzi ksiggg
wieczyst4 o numerze KW GDIE/00032932/6 INKW: GD 1E/0003293 2/6J wraz z udzialem
241/1000 czgdci w nieruchomo5ci wsp6lnej obj9t4 ksigg4 wieczyst4 KW GDIE/00032860/0,
Opis nieruchomoSci:
Budynek przy ul. Kartuskiej 52 zlokalizowany jest na dzialce nr 5t7 obszaru 457 mz, obrgb 04,
stanowiecej przedmiot prawa wlasno5ci, objgtej KW GD1 E/00032860/0.
Budynek pzy ul. Kartuskiej 52 jest budynkiem ll-kondygnacyjnym, czgsciowo podpiwniczonym. W
budynku znajdujq sie 4 samodzielne lokale mieszkalne.
Konstrukcja budynku trwala. Wedlug oSwiadczenia budynek wybudowany w 1971 roku, Sciany
murowane, stropy ognioodporne, schody zelbetowe, dach plaski, kryty papq. Teren nieruchomo6ci
ogrodzony, dojazd i dojscie do budynku utwardzone kostkq.
Przedmiotowy lokal sklada siq z trzech pokoi, kuchni, lazienki z wc pzedpokoju o lqcznej
powierzchni u2ytkowej 45,00 mz oraz z pomieszczenia pzynale2nego piwnicy o pow. 6,80 m:,
Lqczna powiezchnia lokalu wraz pow. pzynaleZnq wynosi - 51,80 mz.
Uklad funkcjonalny lokalu: zadowalajqcy
Wiqkszo5c pomieszczef posiada niezale2ne wej5cie z przedpokoju (za wyjqtkiem jednego pokoju).
Mreszkanie szczytowe.
Standard wykoriczenia i wyposa2enia lokalu:
Sciany: w zaleznoSci od pomleszczeh: w pokojach i w pzedpokoju - otynkowane i malowane
farbami, w kuchni - glazura oraz czgsciowo Sciany malowane farbami, w lazience - glazura.
Podlogi: w jednym pokoju - panele podlogowe w pozostalych dw6ch pokojach - parkiet, w kuchni i
lazience - plytki podlogowe.
stolarka okienna
PCV, stolarka dzwiowa
dzwi wewnetrzne standardowe, czgsciowo
pzeszklone oraz pzesuwne, drzwi wejSciowe do lokalu standardowe, pelne.
Lokal wyposa2ony jest w instalacje:
. instalacja wodociqgowa; zimna woda z sieci miejskiej, ciepla woda podgrzewana we
wlasnym zakresie pzez wlaScicieli lokali),
. kanalizacja sanitarna,
. Instalacja elektryczna,
. instalacja gtzewcza - c,o. indywidualne, piec na paliwo stale zlokalizowany w piwnicy,
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Stan techniczno
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u2ytkowy lokalu:

Lokal uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako lokal mieszkalny, po czg6ciowym remoncie
wykonamy wg o5wiadczenia kilka lat temu, w dacie oglgdzin zamieszkiwany ptzez dlu2nik6w z
rodzinq. Na suficie w jednym z pokoi oraz na klatce schodowej widoczne zacieki, spowodowane wg
o5wiadczenia przeciekaniem dachu. Dach do remontu.

Suma oszacowania wynosi 145 000,0021, za! cena wywotrania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 108 750.0021.
jednej dziesi4tej sumy
Licytant przystgpuj4cy do przetargu powinien zlo2yi rgkojmig w wysoko5ci
orru.o*uniu, to jest 14 500.0021. Rgkojmia powinna by6, z\oaona w got6wce albo ksi4Zeczce
oszczgdnosciowej- bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopalrzonel w upowaZnienie
wlaSciciela ksiqzeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
przetare'
utracie rgkojmi UWAGAI - naiD6inici w dniu DoDrzedzaiacYm
Rgkojmig moina uiSci6 tak2e na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Ko6cierryna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - naipr52niei w dniu Dorrrzedzaiacvm przetare'
Zgodnie z ustawq z dnia I wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnoSci cywilnoprawnych
sprzeda2 pod lega opodatkowan iu podatkiem PCC'
nabyi
zgodnte z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczestniczy6 osoby, kt6re mog4
nG*cho-ojd lylko za zezwoleniem organu pafstwowego' a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
w ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed iicytacj4 wolno ogl4dai nieruchomosi w dni.powszednie od
godz.b-9:00 do godz.12:00 oraz przegl4daa w kancelarii komornika odpis protokolu oszacowania
z mapk4 z akl
nieruchomosci, operat szacunkowy bieglego s4dowego, wypis z rejestru grunt6w wraz
postgpowania egzekucYjnego.
'prawa
bez
os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i przys4dzenia wlasnoSci na rzecz nabywcy
pow6dztwo
o
zaslrzeizeh, jeleli osoby te przed rozpoczgciem przetargu nie zlozE dowodu, 2e wniosly
w tym
zwolnienie nieruchomosci lub przedmiot6w tazem z ni4 zajgtych od egzekucji i uzyskaly
zakresie orzeczenie wstrzymuj4ce egzekucjg.
lub
U2yikowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jcz€li nie s4 ujawnione w ksigdze wicczystej
dni
na
trzy
priez zloZenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp62niei
i wygasn4 z chwil4
pned. ,ozpoczgciem licytacji, nie bqd4 uwzglgdnione w dalszym toku egzekucji
up.uwo-ocni"nia sig postanowienia o przys4dzeniu wtrasno6ci'
Pouczenie:

celu z,rvrotu wplaconego wadium naleiy w kancelarii komornika zlo2y6 wniosek ze
wskazaniem numeru rachunku bankowego. na kt6ry ma byd dokonany przelew wplaconej

l. w

kwoty.

2.

Zamiar ogl4dania nieruchomosci nale2y zglosid

wyznaczonym terminem ogl4dania nieruchomo5ci'

z

w kancelarii w terminie 3 dni

przed

