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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gieraław postępowaniu egzekucyjnym
przeciwko dłuznikowi: Beata Gabrysiak, Rafal Szumigaj, Łukasz Szumigaj na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,żęw dniu:
06 lutego 2020 r. o godu 14:45 w sali numer 34

w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę Wry vI. Kościuszki 14 odbędzie się
druga licytacja nieruchomościpołozonej: Wola Prażmowska, gmina Prazmów, nr działki l23, dlaktórej
Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg WieczysĘch prowadzi księgę wieczystą o numerze
WA5iW0035634211.
Nięruchomośó gruntowa o powierzchni gruntu 3400 m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr
ęw. dz. lZ3,,LsY - lasy 0,14ha, PsV - pastwiska trwałe 0,09 ha, RV - grunĘ orne 0,05 ha, RVI - grunty
orne 0,06 ha.
Suma oszacowania wynosi 40 800,00 zł (słownie: cńetdzieści Ęsięcy osiemset ńoĘch 00/100 gr),
zaścenawywołania jest równa 2l3 slmry oszacowania i wynosi 27 200100 zł (słownie: dwadzieścia
siedem tysięcy dwieście ńoĘch 00/100 gI).

Licytant przystępujący do przetargu powinien ńoĘć rękojmię w wysokościjednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 4 080,00 zł (słownie: c^ery tysiące osiemdziesiąt ńoĘch 00/100 gr). Rekoimie
należv złożyćnaipóźniei w dniu poprzedzaiacym przetarg. Rękojmia powinna byó ńożona w gotówce
albo w ksiĘeezce oszczędnościowejzaopatrzonej w upowżnienie właścicielaksiąeczki do wypłaty
całego wkładu stosovmie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można
uiśció także na konto komomika:
Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 187/17)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyĆ
nieruchomośćĘlko zazęzwoleniem organu pństwowego, azezwolenia tego nie przedstawiĘ oruziłlne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomośćw dni powszednie od godz.
18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w kanceladi komornika protokół opisu i oszacowania
nieruchomości, a także operat szacunkowy sporządzony ptzezbiegłego. Akta sprawy można przeglądać w
Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do liclacji i przysądzenia własnościna rzecz nńywcy
bez zasttzężeft, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetatgu nie ńożą dowodu, iż łvniosłypowódźwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem zniązajęĘch od
łm zakresie
jeżeli
nie są
otzeczenię wstrzymujące egzekucję. UĄrtkowanie, słuZebnościi
i nie została
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożęnie dokumentu do
dalszym toku
zgloszone najpózniej na ttry dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
postanowienia
o
się
z
uprawomocnienia
egzekucji i wygasną chwilą
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