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OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c.,
że w dniu 08.04.2019 o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach sala nr 219 odbędzie się:

PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW GL1G/00028623/2 jako nieruchomość gruntowa, położonej w
miejscowości Pilchowice.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg
Wieczystych o nr KW GL1G/00028623/2.
Opis nieruchomości: nieruchomość  składa się z działki nr 152/14 o powierzchni 3235 m2, zabudowanej budynkiem
mieszkalno-gospodarczym oraz budynkiem stodoły. Część mieszkalna budynku mieszkalno-gospodarczego składa się z
3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, komunikacji zlokalizowanych na parterze oraz 1 pokoju na poddaszu; w kondygnacji
piwnic zlokalizowana jest kotłownia i skład opału. Część gospodarcza składa się z 4 pomieszczeń gospodarczych oraz
pomieszczenia warsztatowo-garażowego. Budynek stodoły to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 140 000,00 zł.
Cena wywołania licytacji wynosi: 105 000,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ).

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowowym w postaci dożywotniego i nieodpłatnego prawa
użytkowania na rzecz osoby urodzonej w 1926 roku, którego wartość wynosi: 19.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania
nieruchomości, tj. kwotę: 14 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto komornika: ING Bank
Śląski SA 96 1050 1298 1000 0023 6796 5320  lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu
w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod
egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Do nabycia nieruchomości o nr KW GL1G/00028623/2 zastosowanie mają ograniczenia przewidziane w ustawie
o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r. Zgodnie z art. 2a ww. ustawy nabywcą nieruchomości rolnej
innej niż wymieniona w art. 1a ustawy, może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające
jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z
powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać
powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Osoba przystępująca do licytacji musi
wykazać się posiadaniem statusu rolnika indywidualnego zgodnie z art. 6 i 7 ww. ustawy.
Przepisy art. 2a ust. 1 i 2 ustawy nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: osobę bliską zbywcy, jednostkę
samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, spółkę
prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą operatorem
systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000), osoby prawne działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do



innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, parki narodowe, w
przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody; przez osobę, która zbyła nieruchomość
rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089) - w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy - albo została z
niej wywłaszczona na te same cele; przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym
Porcie Komunikacyjnym;  w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; na podstawie art. 151 lub art.
231 Kodeksu cywilnego; w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. Nabycie
nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy oraz w innych
przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 ustawy, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek podmiotów
wskazanych w art. 2a ust. 4 ustawy i przy zachowaniu wymogów określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 2b ust. 1
ustawy, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta
nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby
fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1 ustawy, nabyta
nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości
rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w art. 2b ust. 2 ustawy, przed upływem okresu 10 lat od
dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych,
niezależnych od nabywcy. Przepisów art. 2b ust. 1 i 2 ustawy nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a
ust. 3 pkt 1ustawy, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3
ustawy. 
Na zasadach określonych w art. 4 ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu
Państwa przysługuje prawo do nabycia nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości
rynkowej.
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