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TR Km 913/18

OB\ryIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr Kw wA1I/00013267/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicmej wiadomości, że: w dniu |8-02-2020 r. o godz. 09:30 w budyŃu Sądu Rejonowego
w Piasecznie mającego siedzibę przy ,Jl.Kościuszki 14 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego
należącego do dłuzników: Danuta Petrykowską Henryk Petrykowski
połozonego : 0 5 -5 20 Konstancin -J eziorna, ul. Bielawska 48B l l 69,
dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wiecrystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1Il00013267l3
Suma oszacowania wynosi 617 000r00zl, zaścena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
462 750.00zl..

Licytant przystępujący do przetargu powinien złoĘó rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 61700,00zL Rękojmia powinna byó złożona w gotówce albo ksiĘeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upowaznienie
właścicielaksiązeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścićtakże nakonto komornika:
'Warszawie 79 10201,026 0000 1602
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w
0164 7536 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomośćtylko za zęzwolęniem organu pństwowego, a zęAvolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w§m arĘkule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaó nieruchomośó w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszf<l 14 w
informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z
rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Sygnatura akt sądowych: I Co 577l18

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i prrysądzenia własnościna rzecz nńywcy bez
zastzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie ńożą dowodu, że wniosĘ powódńwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem znią zajęĘch od egzekucji i uzyskaĘ w tym zakresie
orzeczenie wstrzymuj ące egzekucj ę.

UĄtkowanie, służebnościi prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej hlb przez
ńożenię dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed'
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przy sądzeń
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