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KM 57l19

nr KW GDIE/00020026/5
Komomik S4dowy przy S4dzie Rejonowym w KoScierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomosci, ze: w dniu 3l-07-2020r. o godz. 12:00 (termin w zamian za
27 -03-2020 sodz, 12.00.\ w Sqdzie Rejonowym w Koscierzynie, 83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa
2 w sali nr 0.04 odbgdzie sig pierwsza licytacja nieruchomoSci nale24cej do dluinik6w, poloZonej:
83-430 Stara Kiszewa, Lipy, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Koscierzynie IV Wydzial KsiQg
Wiecrystych prowadzi ksiggg wieczyst4 o numerze KW GDIE/0002002615 INKW'
Gpl E/00020026/sJ.
Opis nieruchomoSci:
Dzialka nr 309 o powiezchni 899 mz ma ksztalt regularnego wieloboku (prostokqta), z bezposrednim
dostepem do drogi (dzialka nr 310), stanowiqcej wlasno$d gminy Stara Kiszewa. Droga dojazdowa
gruntowa, nieuzedzona.
Przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest w kompleksie podobnych dzialek, jest dzialkq skrajnq.
Od strony zachodniej p6lnocnej nieruchomosc sqsiaduje z dzialkami zabudowanymi domami
letniskowymi, zagospodarowanymi i ogrodzonymi. Od strony wschodniej pzedmiotowa dzialka
graniczy tasem, a od strony pofudniowej pzylega w cze5ci do drogi dojazdowej oraz sqsiadule z
[rzejSciem do lasu i dzialkq niezabudowanq, pzeznaczonE pod zabudowq letniskowq'
Teren dzialki stosunkowo plaski, niezabudowany, niezagospodarowany, nieogrodzony' w znacznei
(samosiejkami), z peewagq sosny. wedlug informacji
czesci porosniety
' mfodymi dzewkami
Ko5ciezynie uzyskanych z Wydziaiu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego
planem
uproszczonym
w
2019r.
przedmiotowa dzialka nie zostala objgta opracowywanym
uzqdzania lasu.
Teren dzialki (wg informacji uzyskanych w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Ko5ciezynie) posi-da dostgp do sieci energety cznq (ptzylqcze energetyczne w rogu dzialki).
Pzedmiotowa nieruchomo3c, zgodnie z informaclami uzyskanymi z strony internetowej Urzgdu

-

i

i

w

Gminy stara Kiszewa, znajduje siQ na terenie, dla kt6rego obowiqzuje Miejscowy Plan
Zagoipodarowania Przestrzennego zitwierdzony uchwala nr XLllt270l2O10 Rady Gminy Stara
Kislewa z dnia 23 pa2dziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania pzestrzennego fragment6w wsi Lipy.
Priedmiotowa nieruchomoSc zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem UTL- tereny
zabudowy letniskowej
Suma oszacowania wynosi 35 000,0021, zas cena wywolania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i

uynosi flsilqqzl.

Licytant p.rvrtgpujq"y do przetargu powinien zloLyi rgkojmig w wysokoSci jednej dziesiqtej sumy
oszaco*ania, to jesf 3 500.0021. Rgkojmia powinna by,t zlo2ona w got6wce albo ksiq2eczce
oszczgdnosciowej bankOw uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrzonei w upowaZnienie
wlasciciela ksiqZeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s4du o
przetars'
utracie rgkojmi UWAGA! - naip6iniei w dniu poprzedzaiacvm
Rgkojmig moZna ui5ci6 takze na konto komomika:
PKO BP S.A. O/Ko5cierryna 83 10201879 0000 0202 0002 7938

UWAGA! - naip6iniei w dniu poprzedzaiacvm przetars.
Zgodnie z ustawq z dnia 9 wrze6nia 2000 r. o podatku od czynnoSci cywilnoprawnych
sprzeda2 podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.
Zgodnie z przepisem art.976 $l kpc w przetargu nie mog4 uczestniczy6 osoby, kt6re mog4 nabyi
nieruchomoSi tylko za zezwoleniem organu paristwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno ogl4dai nieruchomodi w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglEda( w kancelarii komornika odpis protokolu oszacowania
nieruchomoSci, operat s,zacunkowy bieglego sqdowego, wypis z rejestru grunt6w wraz z mapk4 z akr
postgpowania egzekucyjnego.
Prawa os6b trzecich nie bgd4 przeszkod4 do licytacji i prrys4dzenia wlasno6ci na tzecz nabywcy bez
zastrze2eh, je/sli osoby te przed rozpoczEciem przetargu nie zlo24 dowodu, ze wniosly pow6dawo o
zwolnienie nieruchomoSci lub przedmiot6w razem z niq zajgtych od egzekucji i uzyskaly w tym
z-akresie orzeczenie wstrzymuj4ce egzekucj g.
UZytkowanie, sluZebno3ci i prawa do2ywotnika, jeZeli nie s4 ujawnione w ksigdze wieczystej lub
przez zloZenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan4 zgloszone najp62niej na trzy dni
przed rozpoczgciem licytacji, nie bgd4 uwzglgdnione w dalszym toku egzekucji i wygasnq z chwil4
uprawomocnienia sig postanowienia o przys4dzeniu wlasnoSci.
Pouczenie:

1. W celu zwrotu wplaconego wadium naleiy w kancelarii komornika zlo2yd wniosek ze
wskazaniem numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma byd dokonany przelew wplaconej
kwoty.

2. zamiar ogl4dania nieruchomosci naleiy

zglosid
wyznaczonym terminem ogl4dania nieruchomoSci.

w kancelarii w terminie 3 dni
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