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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Paweł Jagiełło Zastępca Tomasz Gierała w
sprawie egzękucyjnej przeciwko dłużnikowi: H. K. M. Homes Polska Sp. z o. o., na podstawie art.953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

09 stycznia2020r. o godz. 12:00 w §ali numer 36

w budynku Sąd Rejonowęgo w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie

się

pierwsza licy,tacja nieruchomości niezabudowanej położonejŁugówka, gmina Góra Kalwaria, numer
działki ewidencyjnej 1812, dla której Sąd Rejono\Ąy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerzę WA1I/0002644ll1.

Suma oszacowania wynosi l82 224100 zł (słownie: sto osięmdziesiąt dwa tysiące dwieście
dwadzięściacńery złote 00lI00 gr), zaścena wyvvołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
136 668,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześćtysięcy sześćsetsześćdziesiątosiem złotych 00/l00 gr).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyó rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 18 222,40 zł (słownie: osienrnaście Ęsięcy dwieściedwadzieściadwa złotę

40/1 00gr).

Rękojmię nalęży złożyćnajpózniej w dniu poprzedzającym przętarg, Rękojmia powinna być
złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopattzonej w upoważnienie właściciela
ksiązeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracię rękojmi.
Rękojmię można uiścićtakżę na konto komornika:
BGZ BNP Paribas S. A.
38 1600 14621839 6747 9000 0001
(tytułem: rękojmiaw sprawie Km 2/I8)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczęstniczyć osoby, które mogą nabyć
nięruchomośćtylko za zezwoleniem organu państwowęgo, a zęzwolęnia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym aĄkule.
W ciągu dwóch tygodni przęd licytacją wolno oglądać nięruchomośó w dni powszednie od godz.
18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądaó w kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania
nieruchomości, a także operut szacuŃowy sporządzony ptzez biegłego. Akta sprawy możnaprzeglądać w
Sądzie Rejonowym w Piasecznię.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licy.tacji i przysądzenia własnościna rzecz nabywcy
bęz zastrzężeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożądowodu, iz wniosĘ powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajęĘch od
i uzyskały w tym zakresie
orzęczenię wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, słuzebności
tnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożęnledokumentu
i nię została
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,
dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowieni
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