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llrlRZYNIts SZYN.ION RAJlvll.-lND SPORYSZ ( tel.
Konronrik Sado*_r przy' Sqdzie Rejonotrym W K
58 38 05550 ) na podstawie art. 95-3 kpc podajc- do puhlicznej r.iadomoSci, 2e rv dniu 07.1 1 .1019r.
o gotlz.. 09:30 w hud,v-nku S4du llcjonowcgo W KOSCiIiRZYNIII rr, ajqc'ego sicdzibq przy tJl .
D\V()RCOWIl.l 2 r' sali rrr 0.01" odbqdzie siE pierrvsza licytacja lokalu tnieszkalnogo ltalezqccgo clo
dtuznika: Sabiny Czckaj, polo2onego: N'lAI.IKI D0l-Nli 7i1 1. 8l-430 Slat'ir Kiszc,'va, dla kt6rego S,{l)
REJONOWY W KOSCIERZYNIE \vYDZl.{t, KSIAG WIECZYSTYCIH prnr.vardzi ksicgg
rvieczysttl o nurrierze KW GD1E/00023247 /9.
Nieruchornod6 to lokal rnieszkaln,v nr I l. stanorvi4c,v oclrcbna uii:rucltonroii" zlttkalizowanv w I)olny'ch
I.'4irlikach. rv lrudynku nr 7. Lokal sl<.lacla sig z 3 pokoi" kuchni, przedpokoju oraz laz-ienki z WC, o l4c:zncj
polr,ierzchni uZytkowc,j 75.00 rn2. Pornieszczenicm ptzl'nale2nym do lokalu.iest piwnica o porv. 16,6{)
rn2. Lokal zostal rvydzielon-v z KW nr GD I 11100010468;2. a udziai t-la6ciciela lokalu nt l I rvc
*.spolrvlasnodci uieruchomoici. z kt6rej lokal tett zoslal rwdzielon.v- wynosi 486110000.
Sruna oszacor.viutia rvynosi 1-30 000,0021. zaS cena u'yrvr.rlania jest r6rvna 3/4 surny clszacorl-ania i ri; nusi
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l-ic.vtaul prz,vstQpujqcy do przelargu pou'inien zlo2yi rqkcrjrnig r.v rvysoko(ci jcclne.i dziesi4tej suml'
oszacorvania, to jest l3 000.0{.lzl.
Zgodnie z. arl.962 $ 1 KPC rqkojrnie noZna ui(cic najp62niej rv dniu poprzedzaj4cJ'm prz.-tsrg:
w kasie kancelarii komornika rnieszcz4ccj sig rv K.oScielzl.nie prz,u" ul. Wojska Polsliiego lA ( I pigtro )
lub na konto kornontika: llNP Paribas S.A. Jl 2030 00,t5 I1l0 0000 0254 9580
REkrlrnia rloZc h.rc rirrrnicZ zlozona \ ksiazcczcc 1r57g791ln1rjgi1rrvej zat'llatrzonej \\ up{.,\\ lllllicn ic
rvlaSciciel.r ksi4Zeczki do u,vplaty citlego wk.ladu stosowrlie rlo prawomocnego postanorvienia sqdu
o uaacic rgkojlni.
Zgrxlnie z przepiserr a11.976 { I kpc rv przetargu nie mog:r uczostuicz,r.c osolrl, kt6re lnoga nab}-i
nieruchornosc t1'lko za zcz$.oleniem orgnnu paristrvorvego. a zezr,volenia lego nie przcdsta*'ily oraz inne
osob1.' rvyrnienione ,*v tyrn art1,'kule.
W ciqgu dr.v6ch ostatnich ty godni przed lic)tacj4 u,olno ogladati nieluchomoii rv dni porvszeduio
rv telninie usti onynl upt'zednio z Komornikiem oraz przegl4dac w S4dzie Rejonor'v-vtn
W KOSCIERZI'I.JIE przi, LrL. DWORCOW;\ 2 w W1.'dziale I C1'wilnyrr odpis pt'otokolu oszacorvittria
nicruchqrn6sci, operat szacunkorv"v bicglego s4dcxvego. rrypis z rojostru grunl(>rv utaz z mapkr z al'r
postgporvaniii t:gzekucl,jnego.
Prawir gs6b trzecich uie bqd4 przcsz,kod4 do lici'tacji i przl'sqdzcnia rvlasnoSci tttr t7,ec7. r.rabyrvol' bez
zastrzezeli, je2eli osobl. te przecl roz;roczgciem przetargu nie zktz4 dorvodu. 2e u niostrl- porvirdztrvo o
zrvllnienie nieruchomoici lub przednriotorv razern z ni4 zajglrch od egzekucji i uzvsk:rl1 u tvm zakrcsic
orzcezen ic ustrzl rnrrjqcc cgzckuujg.
U2ytkorvanic. sluZebnoSc,i i prarva doZ-vrvohika, .i.:: 2e li nie s4 uiawnione rv ksigdzo iviecz,vsre.j lub pt'zcz
zlozcnie dokunrentu tlo zbiolu clokument<iw i uie zostzutzl zgioszone naip6zniej l1a tlzy dlli p%ed
r!)zpoczgcienl lic-{acji. nie bedq u'ivzglgdnione y dalszl.'rn loku egzekucji i rv1'gasn4 z chlviltt
uplarvorlocnienia siq postanor.vienia o
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