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Komomik S4dowy przy Sqdzie Rejonowym w Koscierzynie Jan Zargbski na podstawie art. 953 kpc
w
podaje do puiti"rn"i wiadomo3ci, 2e: w dni. 24-03-2021r, o godz. 15:00 w Sqdzie Rejonowym
licytacja
pierwsza
kos"i"rryni", 83-40b Ko5cierzyna, ul.Dworcowa 2 sala nr 0.04 odbgdzie sig
nieruchomoSci naleZ4cej do dlurnika, poloZonej: 83-400 Ko5cierzyna ul' Kartuska'
dla kt6rej S4d Rejonowy w KoScierzynie IV Wydzial Ksiqg Wicczystych
prowadzi ksiggq wieczyst4 o nu."tr" KW GDlE/0000029816 INKW. GD I E/00000298/61

Oois nieruchomoSci:
wieloboku'
Dzialka nr 1/2 o pow. 638 m2 ma ksztaft wydluzonego i stosunkowo wqskiego
do ul. Kartuskiej
pzylega
zachodniej
strony
,btizon"go do prostokqta. Jest dzialkq Srod'kowq oJ
graniczy z
strony.polnocnej
od
(dzialki ni 313 i 20812, stanowiqce wlaino66 Skarbu Panstwa),
pzyleSa
q:,Y].
wschodniej
iui"n".i zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, od strony
przylega do podobnej dzilaki
poludniowej
strony
gminy,
a
od
*rr'tnose
k1iezy""*"i ;i"nowrqce.l
niezagospodarowana
niezabudowinej. pzedmiotowa dzia-lka jest niezahudowana, nieogrodzona,
ni"uLqoton", poroSnigta pojedynczymi dzevrami.i krzewami oraz trawq
czqsci nieznacznie wyniesiony w stosunku do ul
Teren dzialki stosunkowo pr".ri
"1"*i"lkiej
skarpg'
fartust<iei iw niewielkiej czgSci od strony ul Kartuskiej stanowi
infrastruktury technicznej:
sieci
Dzialka nieuzbrojona. w sEsieoniq utrcy przeoiegajq kluczowe
elektroenergetyczna, wodociqgowi, kanalizacji sanltarnej i telekomunikacyjna

I

*

jest r6wna 3/4 sumy
Suma oszacowania wynosi 30 50010021 , zal cena wywolania
oszacowania i wYnosi 22875.002L
w wy.sokoSci jednej
Licytant przystgpuj4cy Jl-p.t"t-gu powinien zlozyt' rqkojmig
powinna byl zlo2ona w
dziesiqtej sumy oszacowania, to 3J.t i OSO'oO"l' Rqkojmia
wedlug prawa
got6wce albo ksiqzecz." o,"'idnoS"io*".1 Uuntt6w uprawnionych
a ksi4leczki do wyplaty calego
bankowego zaopatrzonJj "p"\1r"^i.nie wlasciciel
sqdu o utracie rqkojmi UWAGA!
wkladu stosownie do prawomocnego postanowrenia

*

Rqkojmig moZna uiScii takLe na konto komornika:
0202 0002 7938
PKO BP S.'q" O-/KoSci erzyn^ 83 10201879 0000 przetarg'
UWAGA! - naip62niei w dniu poprzedzaiacvm

r' o podatku od czynnosci
Zgodnie z ustawq z dnia 9 wrzesnia 2000
podatkiem PCC'
cywilnoprawnycn ;przeda2 podlega opodatkowaniu
nabyc
nie mog4 uczestniczyi osoby' kt6re mogE
Zgodniez przepisem art'976 $1 kpc w przetargu
oraz
purist*o*.gol u zezwolen\a tego nie przedstawily
nieruchomos. tylko zarer*oi"rri",,, organu

inne osoby wymienione w tym artykule. W ci4gu dw6ch ostatnich tygodni przed licytacj4 wolno
ogl4dai nieruchomoS6 w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglqda| w kancelarii
komomika odpis protokolu oszacowania nieruchomodci, operat szacunkowy bieglego s4dowego,
wypis z rejestru grunt6w wraz z mapk4 z akt postgpowania egzekucyjnego.Prawa os6b trzecich nie
bgd4 przeszkod4 do licytacji i przys4dzenia wlasnoSci na tzecz nabywcy bez zastrzeieh, je2eli osoby
te przed rozpoczgciem przetargu nie zloi4 dowodu, 2e wniosly pow6dawo o zwolnienie
nieruchomodci lub przedmiot6w razem z ni4 zajgtych od egzekucji i uzyskaty w tym zakresie
orzeczenie wstrrymuj4ce egzekucjg.Uzytkowanie, sluzebnodci i prawa do2ywotnika, je2eli nie s4
ujawnione w ksigdze wieczystej llb przez zlohenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostanE
zgloszone najp6zniej na trzy dni przed rozpocqciem licytacji, nie bgd4 uwzglgdnione w dalszym
toku egzekucji i wygasn4 z chwil4 uprawomocnienia sig postanowienia o przys4dzeniu wlasnodci.

1. w celu zwrotu wplaconego wadium nale2y w kancelarii komornika zlo2vi
wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na kt6ry ma byi

dokonany przelew wplaconej kwoty.
2. zamiar ogladania nieruchomosci nalezy zglosii w kancelarii w terminie 3 dni
przed wyznaczonym terminem ogl4dania nieruchomo6ci.
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