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S4dzie Rejonowym iv Koscicrzynic

Kancelana Komomic?aw Ko6cielz)nic
E3-400 Koscierzyna L. Szopinskieso l/4
lcl. (0-58) 686-25-79
KM 494/16

ZENIE
nr KW GDIE/00027208/4
Komomik S4dowy przy S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomo$ci, 2e: w dniu 13-09-2019r. o godz. 14120 w S4dzie Rejonouym w
KoScierzynie, 83-400 KoScierzyna, ul.Dworcowa 2 w sali nr 0.04 odbgdzie sig druga licytacja
nieruchomoSci nalel4cej do dluZnika, poloZonej: 83-400 KoScierzyna, Lassa 14, dla kt6rej Sqd
Rejonowy w KoScierzynie IV Wydzial Ksiqg Wiecrystych prowadzi ksiggg wieczyst? o numerze
KW GDIE/00027208/4 INKW: GD I E/00027 208/4J.
Orris nieruchomo5ci:
NieruchomoSd gruntowa o pow. 852 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w
zabudowie wolnostojqcej, parterowym z poddaszem u2ytkowym, w calo5ci podpiwniczonym.
pzylqcze energetyczne, kanalizacji sanitarnej wodociqgowe.
Nieruchomo66 uzbrojona
NieruchomoSc ma r6wniez mo2liwosc wykonania pzylqcza gazowego.
Ksztalt dzialki nieregularny zblizony do wieloboku. Teren dzialki z lekkim spadkiem w kierunku ulicy
Lassa. Dzialka ma le2 zt6znicowanq wysokoSe. Dojazd do nieruchomo6ci odbywa siQ drogq
gminnq. Teren dzialki czgsciowo utwardzony kostkq granitowq. Niezabudowana czgSc dzialki to
zielen pzydomowa. Dzialka w calo6ci ogrodzona plotem z element6w drewnianych na murowanych
slupkach z bramq wjazdowq i furtkq stalowq od strony ulicy oraz drugE bramq od strony
potudniowej. Budynek wybudowany i oddany do uzytku w 2008r. Powierzchnia uzytkowa budynku
bez piwnic - 138,50 m2 . Budynek znajduje sie w stanie technicznym dobrym. Stopien zuzycia
technicznego ok.5%. Stopiei zuzycia funkcjonalnego budynku 0% (budynek o nowoczesnych
rozwiqzaniach funkcjonalnych).
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Suma oszacowania wynosi 517 000,0021, zaS cena wywolania jest r6wna 2/3 sumy oszacowania i

wynosi
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Licytant przystgpuj4cy do przetargu powinien zlo2yi rgkojmig w wysoko6ci jednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest [f!QQ!zl. Rgkojmia powinna byt zlo2ona w got6wce albo ksi4zeczce
oszczEdnoSciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrzonej w upowa2nienie
wlaiciciela ksi42eczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi UWAGA! - naip6Zniei w dniu noprzedzaiacvm przetars.
Rgkojmig mo2na uiScii takZe na konto komomika:
PKO BP S.A. O/Ko5cierryna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - nain62niei w dniu poprzedzaiacvm nrzetars.

Zgodnie z ustawq z dnia 9 wrze5nia 2000 r. o podatku od czynnoSci cywilnoprawnych
sprzedaz pod lega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczestniczy6 osoby, kt6re mog4 naby6
nieruchomoj{ tylko za zezwoleniem organu pafstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym arfkule.
W ciEgu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4da6 nieruchomoSi w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.12:00 oraz przegl4da(, w kancelarii komomika odpis protokolu oszacowania
nieruchomoSci, operat szacunkowy bieglego s4dowego, wypis z rejestru grunt6w wtaz z mapk4 z akt

post9powama egzeKucyjnego.
Prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i prrys4dzenia wlasnodci na rzecz nabywcy bez
zastxzeleh, jeZeli osoby te prznd rozpoczgciem przetargu nie zlo24 dowodu, 2e wniosly pow6dztwo o
zwolnienie nieruchomoSci lub przedmiot6w tazem z ni4 zajgtych od egzekucji i uzyskaly w tym
zakresie orzeczenie wstrrymujqce egzekucjg.
U2ytkowanie, slu2ebnoici i prawa doZywotnika, je2eli nie sq ujawnione w ksigdze wieczystej lub
przez zlo2erie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp6miej na trzy dni
przed rozpoczQciem 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 zlo2y6 wniosek ze wskazaniem
numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma by6 dokonany przelew wplaconej kwoty,
2. Zamiar ogl4dania nieruchomo6ci naleiy zglosid w kancelarii W terminie 3 dni przed rvyznaczonym
terminem ogl4dania nieruchomo5ci.

