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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOIłOŚCr

nr Kw wA5M/00298120/4
Komomik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecmie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc
Podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2019 r. o godz. 11:00 w budyŃu Sądu Rejonowego
w Piasecznie mającego siedzibę przy uL Kościusżii4 w sali nr 204 odbędzie się pierwsz alicytacja 1/2
niewYdzielonej częścinieruchomości gruntowej dz. ew. ff 70 w obrębjię ot-zz-o powierzchni 565m2,
zabudowanej budyŃiem mieszkalnym jednorodzillnym, parterowym z pod,dasŹem uzytkowym, o
Powierzchni zabudowy I35rŃ, oraz budynkiem gospodarcżlmo powierzchni zabudowy 16m2,

należącej do dłuznika: Jadwiga Baranowska
Połozonej: 05-520 Konstancin-Jeziornao ul. Niska 13, dla której Sąd Rejonowy w piasecznie [V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WASM /002g8l20l4.
Suma oszacowania wYnosi 257 000,00zł, zaścena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
192 750,00zł.
l.icYtant Przystępujący do przetargu powinien zŁożyc rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 25 700,00zl najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
złoŻona w gotówce albo ksiąeczcę oszczędnościowej banków uprawnionych według p.u*u bankowego
Zao9atrzonęj w uPowamienie właścicielaksiążeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
Prawomocnego Postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię możnauiścićtakże nakonto komomika:
Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
79 10201026 0000 160201647536
Zgodnie Z Ptzepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyc
nieruchomoŚĆ tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zęzwolęnia tego nie przedstawiły oraz tnne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.l5:00 oraz przeglądac w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w
informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z
rejestru gruntów wrazzmapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Sygnatura akt sądowych: I Co t340l17
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własnościna rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożądowodu, że wniosły powódźwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razęm z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczctlie w,strzl,mującc cgzekucję.
ljżvtkowanie. słr-rzebnościi prawa dozywotnika, jezcli nie są ujawnione w księdze wieczystej Iub przc,l,
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