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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzię Rejonowym w Piasecznie Marek Adrianek na podstawie art. 953 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2019 r. o godz. 15:20 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie
mającego siedzibę przy ul. Kościuszki14 w sati nr 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika:Rafał Zambrzycki
położonej: 05-505 BiĄ Ług, ul. Zielonych Sosen 62, nr. działki 37/12, obręb ewidencyjny 0001, BiaĘ Ług o
pow. 0,2714 ha. Nieruchomośćzabudowana wolnostojącym, niepodpiwniczonym partęrowym budynkiem
Dla nięruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział
mieszkalnym o powięrzchni uzytkowej 109,ż6
^2. numęrze KW WA1V00001085/6. Nięruchomośó naleĄ do
Ksiąg WiecrysĘch prowadzi księgę wiecrystą
o
dfużnika: Rafał Zamb rzy cki
Suma oszacowania wynosi 237 000100 zl, zaścęna wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

i

wynosi

158 000.00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złoĘćrękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 23 700,00 zl najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna byó ńożona w gotówce
albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopattzonęj w upowaznienie
właścicielaksieyżeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie
rękojmi. Rękojmię można uiśció także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski §A Oddział 2 w Warszawie 21 102010ż6 3705 0000 2039 4117
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach: 14.08.2019 r oraz
godz.
|2:00 orazprzeglądaó w Sądzie Rejonowym w Piasecznie akta postępowania egzekucyjnego
21.08.2019 r. o
wraz z operatem szacunkowym.

W ciągu dwóch

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji

i

przysądzenia własności na rzęcz nabywcy bez zasttzeżeń,

jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożądowodu, że wniosĘ powódźwo o ztł,olnienie
nięruchomości lub przedmiotów razęm z nlą zajęĘch od egzekucji i uryskĘ w tym zakręsię orzeczęnię
wstrzymuj ące egzekucj ę.

UĄĄkowanie, słuzebnościi prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wiecrystej lub przez złożenię
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej natrzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
pr zy s ądzeniu własno ści.
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