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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr Kw WA5lł00272462/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, ze: w dniu 07-02-2019 r. o godz. 09:00 w budyŃu Sądu Rejonowego
w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 36 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości gruntowej należącej do dłumików: Wojciech Matusik, Agnieszka Matusik, połozonej:
Ul. Chrobrego 32, Łbiska, 05-502 Piasecmo, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5W00272462|5, o łącznej powierzchni
1500m2, składającej się zdz. ew. m 713 o pow.IżOOn2,719 o pow.200mż i7lI0 o pow. 100m2.
Dz. tlt ew. 713 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinrtym, parterowym z poddaszem, z
garażem w bryle budyŃu, o pow. zabudowy ok. 154m2. Dz. ew. rc 719 o powierzchni 200m2 przylega do
ulicy Zygmunta Starego i przeznaczona jest pod ciąg pieszy. Dz. ew. nr 7110 o powierzchni 100m2
prrylegado ulicy Bolesława Chrobrego iprzeznaczona jest naposzerzenie ulicy.
Suma oszacowania wynosi 556 800r00zl, zaścena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
417 600,00zl.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złoĘćrękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 55 680.00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powirura być
ńożona w gotówce albo ksiązeczce oszczędnościowejbanków uprawlionych według pfawa bankowego
zaopatrzonej w upowaznięnie właścicielaksiEżeczki do lvypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię możnauiścićtakże nakonto komomika:
Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski SA Oddział 2 w \ilarszawie
79 10201026 0000 160201647536
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyó
nieruchomośćtylko za zęrwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĘ oraz tnne
osoby wymienione w tym arĘkule.
W ciągu dwóch ostatnich §godni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednię od
godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznte ptzy ul. Kościuszki 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 386117
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własnościna rzecz nabywcy bez
zastrzeżeh, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożądowodu, ze wniosły powódźwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajęĘch od egzekucji i uzyskĄ w tym zakresie
orzęczęnię wstrzymuj ące egzekucj ę.
Uzytkowanie, słuzebnościi prawa dozywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
ńożęnię dokumentu do zbioru dokumentów nie zostaną zgłoszone najpóźniej1 na trzy dni przed
chwilą
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