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OBWIESZCZENIE 0 PIERWSZEJ LlCYTACJI NIERUCHOMOSCI
Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Sul~cinie Marcin Matuszek na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomosci, ie: w dniu 21-12-2020r. 0 godz. 09:00 w Sqdzie Rejonowym w
Sul~cinie I Wydziat Cywilny w Sul~cinie 69-200 Sul~cin, ul. Kosciuszki 30 w sali nr 13 odb~dzie si~
pierwsza licytacja nieruchomosci naleiqcej do dtuinika: Marek Kostycewicz potoionej pod adresem:
66-435 Krzeszyce, obr~b 0021 Zaszczytowo, Zaszczytowo, dla kt6rej SCld Rejonowy w Sul~cinie IV
Wydziat KsiClg Wieczystych prowadzi ksi~g~ wieczyst q 0 numerze KW {NKW: GW1U/00025937!51
Suma oszacowania wynosi 26600,00 zt, zas cena wywotania jest r6wna 3/4 sumy oszacowania i wynosi
19 950,00 zt.
Licytant przyst~pujqcy do przetargu powinien ztoiye r~kojmi~ w wysokosci jednej dziesiqtej sumy
oszacowania, to jest 2 660,00 zt. R~kojmia powinna bye ztoiona w got6wce albo ksiqieczce
oszcz~dnosciowej bank6w uprawnionych wedtug prawa bankowego zaopatrzonej w upowainienie
wtasciciela ksiqieczki do wyptaty catego wktadu stosownie do prawomocnego postanowienia sqdu 0
utracie r~kojmi. R~kojmi~ moina uiscie takie na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najp6iniej w
dniu poprzedzajClcym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogq uczestniczyc osoby, kt6re mogq nabyc
nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawity oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomosc gruntowa, potoiona w obr~bie 0021 Zaszczytowo, gmina
Krzeszyce, powiat sul~cinski, wojew6dztwo lubuskie. Nieruchomosc stanowi niezabudowanCl dziatk~
gruntu nr 260 powierzchnj 0,88 ha -oznaczenie uiytku jako grunty orne RIVb i RV.
W ciqgu dwoch ostatnich tygodni przed licytacjq wolno oglqdac nieruchomosc w dni powszednie (po
uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglqdae w Sqdzie Rejonowym w Sul~cinie przy
ul. Kosciuszki 30 odpis protokotu oszacowania nieruchomosci, operat szacunkowy biegtego sqdowego,
wypis z rejestru gruntow wraz z mapkq z akt post~powania egzekucyjnego.
Prawa os6b trzecich nie b~dq przeszkod q do licytacji i przysqdzenia wtasnosci na rzecz nabywcy bez
zastrzeien, jeieli osoby te przed rozpocz~ciem przetargu nie zto:Z q dowodu, ie wniosty pow6dztwo 0
zwolnienie nieruchomosci lub przedmiotow razem z niq zaj~tych od egzekucji i uzyskaty w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujqce egzekucj~.
Uiytkowanie, stuzebnosci 'i prawa doiywotnika, jeieli nie Sq ujawnione w ksi~d e wieczystej lub przez
ztoienie dokumentu do zbioru dokumentow i nie zostanq zgtoszone n~jpoz iej na trzy dni przed
rozpocz~ciem licytacji, nie b~dq uwzgl~dnione w dalszym toku egzekucji
wygasnq z chwil q
uprawomocnienia si~ postanowienia 0 przysqdzeniu wtasnosci.
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Roksana Szuder
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