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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr Kw wA1I/00019295/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 1I-02-2020 r. o godz. 12zI0 w budynku Sądu Rejonowego
w Piasecznie mającego siedzibę prz! uI. Kościuszki14 w sali nr 2I0 odbędzie się pierwszalicytacja 1,12niewydzielonej częścinieruchomości gruntowej dz. ew. nr 20313 w obrębie 001l-Głosków Letnisko, o
powierzchni 2300m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy
ok. 90m2 oraz studni ą, należącej do dłuznika: Eugeniusz Pakuła,
położonej: 05-500 Piaseczno, ul. Lipowa 17B, Głosków-Letnisko,

dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie tV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW WAlI l 0001929510
Suma oszacowania wynosi 156 750rOOzł, zaścena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
"],17

562,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien ńoĘó rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 15 675,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
ńożona w gotówce albo ksiryeczce oszczędnościowejbanków uprawnionych według prawa bankowego
zaopatrzonej w upowaznienie właścicielaksiĘeczki do łyypłatycałego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię możnauiściótakże nakonto komomika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddzial2 w'Warszawie
79 1020t026 0000 160201647536
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą vczestniczyó osoby, które mogą nńyó
nieruchomośćtylko za zezwolęniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz ime
osoby wymienione w Ęm artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.09:00 do godz.l5;00 orazprzeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszf<l 14 w
informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z
rejestru gruntów wtazzmapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Sygnatura akt sądowych: I Co 859ll7
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i ptzysądzenia własnościna rzecz nńywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie ńożą dowodu, że wniosĘ powódźwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razęm z nią zajęĘch od egzekucji i uzyska§ w tym zakresie
orze czenie wstrzymuj ące e gzekucj ę.

Uzytkowanie, służebnościi prawa dozywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej Iub przeŹ
zgłoszone najpóźniej na trry dni przed
ńożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie
chńlą
toku egzekucji wygasną
nie
uwzględnione,
licytacji,
będą
rozpoczęciem
uprawomocnienia się postanowienia o

i

Radecki

z

