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TG Kmp 95/1ó

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznię Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym
przeciwko dłużnikowi: Maciej Jędrzejewski na podstawie art. 953 kPc Podaje do Publicznej
wiadomości, ze w dniu:
30 sĘcznia 2019 r. o godL 11:00 w sali numer 36

w budynku Sądu Rejonowęgo w Piasecznie mającego siedzibę prz! ul. Kościuszki14 odbędzie się

pierwsza licy.tacja udziału numer 2 w wysokości 1l2 w nieruchomości gruntowęj Położonej:Piaseczno,
gmina Piaseczno, numer dziaŁki ewidencyjnęi 1016, obręb 0022, ul. Taneczna 12, objętej księgą wieczystą
o numerze WA5M/00428043tl orazudzińu numęr 5 w wysokości1/8 w nieruchomoŚci gruntowej
położonej: Piaseczno, gmina Piaseczno, numer dzińki ewidencyjnej 10/5, obręb 0022, objętej księgą
wieczystą o numerze wA5M/0042625914 (udział w drodze dojazdowej).
Suma oszacowania wynosi 301 356,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta pięcdziesiąt szeŚĆ
złotych00/100 gr),zaś aena w)rwołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2Ż6 0l7,00 zł
(słownie: dwięściedwadzieścia sześćtysięcy siedęmnaście złotych 00/100 gr).
Licltant przystępujący do przetargu powinien złoĘó rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumY
oszacowania, to jest 30 135,60 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto trzydzieści pięć złoĘch 60/100 gr),
Rek_gimię należy. złożvćnaipóźniei w dniu poprzedzaiacvm przetarg. Rękojmia Powinna bYc złoŻona
* g"ń*"Ó albo w ksiązeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upowaznienie właścicielaksiąeczki do
*ypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracię rękojmi. Rękojmię
można uiścićtakżę na konto komornika:
Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Kmp 95/l6)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyÓ
nńruchomość tylko za zezwolęniem organu pństwowego, a zęzwolenia tego nie przedstawiĘ oraz tnne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch tygodni przed liclacją wolno oglądać nięruchomośćw dni powszednie od godz.
18:00 do godz, 20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania
nięruchomości,a takze operat szacunkowy sporządzony przęz biegłego. Akta sprawy możnaprzeglądac w
Sądzie Rejonowym w Piasęcznie,
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licYacji i przysądzenia własnoŚci na rzecz nabywcy
bęz zasttzężefi, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożądowodu, iż wniosły powództwo O
zwolnienie nięruchomości lub przedmiotów tazęm z nią zĄęĘch od egzekucji i uzYskaĘ w tYm zakresie
nie są
orzęczęnię wstrzymujące egzekucję. UĄrtkowanie, słuzebności praw dożywotnika,
została
nie
i
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożeniędokumentu do zbioru doku
toku
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględni
il
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzennyfl
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