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nr KW GDIE/00022195/4
Komomik SQdowy prza S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoSci,2e: w dniu 04-09-2019r. o godz. 09:00 w S4dzie Rejonowym w
Koscierzynie, 83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 2 w sali nr 0.04 odbgdzie sig druga licytacja
lokalu mieszkalnego nale24cego do dluznik6w polo2onego: 83-422 Nowy Barkoczyn, 8 Marca 6/10,
Luban, dla kt6rego s4d Rejonowy w Koscierzynie IV wydzial Ksi4g wieczystych prowadzi
ksiggg wiecryst4 o numerze KW GDIE/0002219514 INKW: GD\E/00022195/41 wruz z udzialem
w wysokoSci l/12 w nieruchomoSci wsp6lnej, kt6ra stanowi grunt or.v czgsci budynku i urz4dzenia,
kt6re nie sluZq wyt4cmie do uZytku wlaScicieli lokali dla kt6rej Sqd Rejonowy w Ko5cierzynie IV
wydzial Ksi4g wieczystych prowadzi ksiggg wiecryst4 o numerze Kw GDIE/0002010610.
Opis nieruchono6ci:
NieruchomoiC sklada sig z lokalu mieszkalnego

nr l0 o powierzchni uzytkowej 72,20 m2, powierzchni

Wzynalei;11ei w

postaci piwnicy lokatorskiej o powierzchni 14,33 mZ oraz udziatu tj. l/12 czgsci w nieruchomoSci wsp6lnej, kt6rq stanowi
grunt oraz czq$ci budynlcr i urzqdzenia, Ic6re nie sluz4 wylqcznie do uZytku wlaJcicieli bkali.

Uwaga: powierzchnig lokalu prryj9to zgodfie z npisami w ksigdze wieczystej oraz na podstawie aktu notarialnego
umowy sprzedaZy lokalu mieszkalnego z dnia 22.12.1993r. znajdujqcego sig w aktach ksiggi wieczystej. Powierzchnig
piwnicy pomierzono w trakcie oglgdzin nieruchomosci (brak powierzchni piwnicy w akcie notarialnym i ksigdzi
wiec4/stej).
_ Lokal mieszkalny nr 6 polozony jest na I pigfze budynku i jest lokalem jednopoziomowyr4 skladajqcyrn sig z
trzech pokoi, przedpokoju, kuchni,lazienki i oddzielnego wc. Lokaljest dostgpny z klatki schodowej. Uklad piiestrzenno
- Iirnkcjonalny lokalu - dobry. WejScie do lokalu z og6lnodostgpnej klatlii schodowej. Wejsci; do poszczeg6lnycb
pomieszczei z przedpokoju.
Na podstawie oglgdzin, majqc na uwadze wiek lokalu oraz konstrukcjg budynku, okreSlono stan techniczny lok|lu jako
zty, natomiast standard wykoiczenia i wyposa2enia jako bardzo niski.

suma oszacowania wynosi 94 000,0021, zas cena wywolania jest r6wna 2/3 sumy oszacowania i

wynosi

62666.6721.
Licytant przystgpuj4cy do przetargu powinien zloiy6 rgkojmig w wysokosci jednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest 9 400.0021. Rgkojmia powinna by6 zlo2ona w got6wce albo ksiqzeczce
oszczgdno5ciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowe go zaopatrzonej w upowa:inienie
wladciciela ksi4Zeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi UWAGA! - nain6Zniei w dniu ooorzedzaiacym przetare.
Rgkojmig moina uiScii tak2e na konto komomika:

PKO BP S.A. O/KoScierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - naio6Zniei w dniu poorzedzaiacvm pzetars.
Zgodnie z ustawq z dnia I wrzeSnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnycn
sprzedaz podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczrs!,iiczyt osoby, kt6re mogq naby6
nieruchomo$6 tylko za zezwoleniem organu paristwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
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