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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO
nr KW GDIE/00008697/9
Komornik S4dowy przy S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomo6ci, 2e: w dniu 24-10-2019r. o godz. 12:45 w S4dzie Rejonowym w
KoScierzynie, 83-400 KoScierzyna, ulica Dworcowa 2 w sali nr 0.04 odbgdzie sig druga licytacja
UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO nalez4cego do dluZnika, polozonej: 83-406 W4glikowice,
Juszki, O6rodek Wypoczynkowo - Wczasowy "Debrzyno", dla kt6rej S4d Rejonowy w
Ko5cierrynie IV Wydzial Ksi4g Wieczystych prowadzi ksiggg wieczyst4 o numerze KW
GD1Ei00008697 19 INKW: GD I E/00008697/91.

DZIIJ-KA GRUNTU W UZYTKOWANIU MECZYSTYM ORAZ STANOWIACY ODREBNA
NIERUCHOMOSC SUOYNET SOCJALNY HOTELOWY I HANGAR.

Okres uiWkowania 2089-12-05.
i budowle osrodka wczasowo wypoczynkowego z zapleczem
administracyjno
socjalnym rekreacyjno
sportowym, kt6re stanowiq oddzielny od gruntu przedmiot
wlasnosci. Powiezchnia dzialki nr '185/1 wynosi 12.300 m2, pow. dzialki nr 185/2 wynosi 15.200 m2, pow.
dzialki nr 186/1 wynosi 10.700 m2, pow. dzialki nr 186/2 wynosi 5.600 m2
NieruchomosC stanowi calosc gospodarczA wraz z nieruchomosciami pzyleglymi (dz. nr 29611,29714 KW Nr
GD'1E/00036505/2 orcz dz. nr 187 KW Nr GDl E/00008473/3).
NieruchomoS6 gruntowa o ksztalcie w miarQ r6wnomiernym wieloboku. Teren nieruchomosci plaski bez
wzniesien. Nieruchomosc potozona jest nad jeziorem ,,Dlugie" na jego zachodnim brzegu. Ozialki polozone ok.
10 km od KoSciezyny na terenie Wdzydzkiego Parku krajobrazowego wSr6d las6w sosnowych.
Dojazd do nieruchomosci odbywa sie drogE wojewodzkE nr 214 oraz odcinkiem drogi biegnacej pnez las i
utwardzonej mieszankq mineralno - bitumicznq i odcinkiem drogi lesnej nieutwardzonej, Zwyczajowa droga do
osrodka biegnie po gruntach skarbu paistwa od strony zachodniej (wymaga to ustanowienia sluzebnoscj
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drogowej).

Na nieruchomosci pzy brzegu jeziora znajdujq siQ r6wniez niewielkie drewniane domki kt6re nie podlegaty
wycenie.
Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Pzestrzennego Gminy
Zgodnae z miejscowym planem zagospodarowania pzestzennego obrQbu geodezyjnego Juszki na terenie
gminy KoSciezyna zatwierdzonym uchwalq Nr U106/08 Rady Gminy Koscierzynaz dnia 05.02.2008r. (Dziennik
Urzedowy Wojew6dztwa Pomorskiego Nr 32 z dnia 28.04.2008r. poz.993) nieruchomosC znajduje sie w dw6ch
obszarach planistycznych:
ZRU - tereny obszar6w rekeacyjnych z funkcjq osrodk6w wczasowych
R/ZL - tereny rolnicze oraz lasy.
Suma oszacowania wynosi 6 400 000,0021, za! cena wywolania jest r6wna 2/3 sumy oszacowania i

wynosi !_@zl.

Licytant przystgpuj4cy do przetargu powinien zlozy6 rgkojmig w wysoko5ci jednej dziesiqtej sumy
oszacowania, to jest @QlQQQzl. Rgkojmia powinna byt, ztro2ona w got6wce albo ksi4Zeczce
oszczgdnoSciowej bank6w uprawnionych wedlug prawa bankowego T:'opafrzonej w upowainienie
wlaSciciela ksi4zeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o

utracie rgkojmiUWAGA! - naip6iniei w dniu poDrzedzaiacvm przetars'

Rgkojmig mo2na uiSci6 takze na konto komomika:
PKO BP S.A. OiKoScierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA! - naiD6iniei w dniu poDtzedzaiacYm przetars'

Zgodnie z ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych
sprzedaz podlega opodatkowaniu podatkiem PCC
Zgodnte z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczestniczyc osoby, kt6re mog4 naby6
niiruchomoji tylko za zezwoleniem organu paistwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4da6 nieruchomod6 w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.12:00 oruz przegl4dat w kancelarii komomika odpis protokolu oszacowania
nieruchomosci, operat szacunkowy bieglego s4dowego, wypis z rejestru grunt6w wtaz z mapk4 z akt
postgpowania egzekucyj nego.
Prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i przys4dzenia wlasnoSci na rzecz nabywcy bez
zastrze2eh, jeZeli osoby te przed rozpocz4ciem przetargu nie zlo24 dowodu, 2e wniosly pow6dztwo o
zwolnienie nieruchomoici lub przedmiot6w razem z ni4 zajqtych od egzekucji i uzyskaly w tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj4ce egzekucj g.
UZytkowanie, sluZebno$ci i prawa doiwotnika, jeZeli nie sq ujawnione w ksigdze wieczystej lub
przez zloirenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp6Zniej na trzy dni
przed rozpoczgciem licytacji, nie bgd4 uwzglgdnione w dalszym toku egzekucj i i wygasn4 z chwil4
uprawomocnienia sig postanowienia o przys4dzeniu wlasno{ci.
Zgodnie z $ 23 rozporz4dzenia Ministra finans6w z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu
podatku niekt6rym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towar6w
i usiug, do kt6rych nie maj4 zastosowania zwoinienia cd podatku od towar6w i uslug (Dz.U. Nr 68'
poz.360) komomicy s4dowi wykonuj4cy crynnoSci egzekucyjne w rozumieniu przepis6w ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego, w przypadku sprzedu;ry towar6w,
wystawiaj4 w imieniu dlumika i na jego rachunek faktury potwierdzaj4ce dokonanie sprzedaZy tych
towar6w. Fakturg wystawia sig, jezeli na dluiniku spoczywa obowi4zek podatkowy zit4zany ze
sprzeda:i4 towar6w.
Pouczenie:
1. W celu zwrotu wplaconego wadium naleiy w kancelarii komornika zlo2y6 wniosek ze wskazaniem
numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma byd dokonany przelew wplaconej kwoty'
2, Zamiar oglqdania nieruchomo6ci naleiy zglosid w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym
terminem ogl4dania nieruchomo5ci.
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