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Komomik S4dowy przy S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomoSci, Ze: w dniu 15-01-2020r. o godz. 10:00 w S4dzie Rejonowym w
Ko6cierzynie, 83-400 KoScierzyna, ul.Dworcowa 2 w sali nr 0.01 odbgdzie sig pierwsza licytacja l/4
nieuydzielonej czgSci nieruchomoSci nalei4cej do dluZnika poiozonej: 83-400 Ko5cierzyna, dl^
kt6rej S4d Rejonowy w KoScierzynie IV Wydzial Ksi4g Wiecrystych prowadzi ksiggg wieczystq o
numerze KW GDI E/000r8145 18 tNKIr : G D I E/000 I 8 I I 5 /81.
Opis nieruchomoSci:
Dzialka nr 817, obrgb 06, o pow. 272 m2
NieruchomoS6 zabudowana jest ll-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w
zabudowie szeregowej, podpiwniczonym, z dobudowanym garazem. Na pietrze, z uwagi na
konstrukcje dachu wystQpujq lagodne skosy.
Budynek wybudowany w oparciu o pozwolenie na budowg 2 1992t. W latach p62niejszych
prawdopodobnie dobudowano gara2. Bieglemu nie udostepniono 2adnej dokumentacji technicznej
dot. budowy. Brak te2 informacji o formalnym oddaniu budynku do u2ytkowania.
Powierzchnia uzytkowa budynku zgloszona jako podstawa do wymiaru podatku od nieruchomosci 183,6 mz, w tym powiezchnia u2ytkowa pornieszczen o wysokosci powyzej 2,2 m - 125,8 mz, a
powierzchnia pomieszczef o wysoko6ci pomigdzy 1,4 do 2,2 - 56,30 mu.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Uzgdu Miasta KoScierzyna przedmiotowa nieruchomo5c le2y
na obszarze, dla kt6rego obowiEzuje miejscowy plan zagospodarowania pzestzennego [1.7.4].
Zgodnie zapisami miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego pzedmiotowa
nieruchomos6 zlokalizowana jest na obszaze oznaczonym symbolem MU.09 - tereny zabudowy
mieszkaniowej i usiugowej.
.

Suma oszacowania wynosi 107 250,0021, zaS cena wywolania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i

wynosi

!!:p!!!zl.

Licytant przystgpuj4cy do przetargu powinien zlozyi rgkojmig w wysoko6ci jednej dziesi4tej sumy
oszacowania, to jest l0 725.0021. Rgkojmia powinna by( zloZona w got6wce albo ksi4Zeczce
oszczgdnoSciowej bank6w uprawnionych u'edlug prawa bankowego zaopatrzonej w upowaZnienie
wla6ciciela ksi4zeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
utracie rgkojmi. Rgkojmig mozna uiSci6 tak2e na konto komornika:
PKO BP S.A. O/KoScierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938 najp62niej w dniu
poprzcdzaj4cym przet^rg,
Zgodnie z przepisem art.976 $l kpc w przetargu nie mog4 uczestniczyi osoby, kt6re mog4 naby6
nieruchomoSi tylko za zezwoleniem organu pafstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artl kule.
W ci4gu dw6ch ostatnich lygodni przed licylacjq wolno ogl4da6 nieruchomo56 w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.12:00 oraz przegl4dat w kancelarii komomika odpis prolokolu oszacowania
nieruchomoSci, operat szacunkowy biegiego s4dowego, wypis z rejestru grunt6w wraz z mapk4 z' akt
postgpowania egzekucyjnego.
Prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkodq do licytacji i przys4dzenia wlasnoSci na rzecz nabywcy bez
zaslrzez,eh, j e2eli osoby te przed rozpoczgciem przetargu n\e zlo24 dowodu, Ze wniosly pow6dztwo o

zwolnienie nieruchomoSci lub przedmiot6w razem z ni4 zajgtych od egzekucji

i

uzyskaiy

w tym

zakresie orzeczenie wstrzymuj4ce
UZytkowanie, slu2ebno3ci i prawa doZywotnika, jezeli nie s4 ujawnione w ksigdze wieczystej lub
przez zloaenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp62niej na trzy dni
przed, rozpoczgciem licytacji, nie b9d4 uwzglgdnione w dalszym toku cgzekucji i wygasn4 z chwil4
uprawomocnienia sig postanowienia o przys4dzcniu wlasnoSci.
Rgkojmia powinna by( zlolona w got6wce albo ksi42eczce oszczgdnoSciowej bank6w uprawnionych
wedlug prawa bankowego zaopatlzonej w upowa2nienie wlaSciciela ksi4zeczki do wyplaty calcgo
wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o utracie rgkojmi UWAGA! - naio6iniei w
dniu noprzedzaiacvm przetarg.
egzekucj g.

Rgkojmig mo2na ui5ci6 takZe na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Ko6cierzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938
UWAGA: - naip6fniei w dniu nonrzedzaiacvm przetars.
Zgodnie z ustawa z dnia 9 wrze5nia 2000 r. o podatku od czynno6ci cywilnoprawnych
sprzedaz podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem an.976 {i I kpc w przetargu nic mogE uczcstnicz)i osoby. ktdre mogq nabyi nicruchomoSi tylko za zezwolcnicm
organu panstworvego, a zczwolenia tego nie przedsta$il) oraz innc osobl. rvlmiorionc w t1,m anykule
W ciqgu dw6ch ostatnich tygodni przcd licytacj4 $olno ogl4dad nicruchomoSi \r dni powszcdnic od godz.09:00 do godz.l2:00 oraz
przcglqdai rv kancelarii komornika odpis protokolu oszacorvania nicruchomosci, operal szacunkorry bieglego s4dowego. $1pis z
rejestru grunt6\! wraz z mapk4 z akt postgpo$ania egzekucyinego.
Prawa osdb trzecich nie bgdq przcszkod4 do licytac.ji i przys4dzenia wlasnosci na rzecz nabylvcy 6cz z.as:J?,ezei, Jezeli osoby tc przcd
rozpoczqciem przetargu nie zlo24 dowodu, 2e wniosly pow6dztwo o zwolnienie nieruchomoSci Iub przedmiot6w razem z niq zajQtych
od egzekucji i uzyskaly w t)m zakrssie orzeczenie wstrzymuj4ce egzekuc.jg.
Uzytkowanie, sluzebnoSci i pra\^,a dozy$otnika. jezcli nic sq ujawnione w ksiQdze wicczystcj lub przcz zlozenie dokumentu do zbioru
dokument6w i nie zostanq zgloszone najp6inicj na trzl dni przcd rozpoczgciem licytacji, nie bqdQ uwzglgdnione rv dalszym toku
cgzekucji i $ygasnq z chrviQ upraw omocnienia sig postanorr ienia o prrys4dzeniu u,lasno5ci.
Pouczenie:

l. W celu zwrotu wplaconego

wadium nalezy

w kancelarii komornka zloiyt

wniosek ze wskazaniem numeru rachunku

bankowego, na kt6ry ma byf dokonany przelew wplaconej kwoty.

2, Z^miar ogl{dania nieruchomoSci nalezy zglosit w kancelarii W terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem ogl4dania
nieruchomoSci.
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