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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 29.01.2020 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach sala nr 222 odbędzie się:

PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gliwiach prowadzi księgę wieczystą o nr GL1G/00052857/8, składającej się
z działki numer 1818/287, 1820/287, 1844/287, zabudowanej budynkiem mieszkalnym  nr ewidencyjny 602; położonej
w miejscowości Chudów.

Opis nieruchomości: nieruchomość składa się z działek nr 1818/287, 1820/287, 1844/287 o łącznej powierzchni
5224 m2. Działka nr 1820/287 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem, położonym przy
ul. Nowej 2D. Działki 1818/287 oraz 1844/287 są niezabudowane. Nieruchomość o nr KW GL1G/00052857/8 wraz z
nieruchomością o nr KW GL1G/00106318/2 sąsiadują ze sobą, tworząc funkcjonalną całość - nieruchomość KW
GL1G/00106318/2 (działka 1840/287) wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do nieruchomości zlokalizowanych
przy tej działce. Powierzchnia użytkowa budynku 260,90 m2. 

Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 1 014 000,00 zł.
Cena wywołania licytacji wynosi: 760 500,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania
nieruchomości, tj. kwotę: 101 400,00 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 operat 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.

Na zasadach określonych w art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64, poz. 592) 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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