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OBWIESZCZENIE 0 PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
.. .. Komomik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Sulycinie Marcin Maluszek na podstawie art 953
kpc podaje do publicznej wiadomosci, ze: w dniu 24-03-2022r.
godz. 10:00 w Sqdzie ·
Rejonowym w Sulycinie I Wydzial Cywilny w Sulycinie 69-200 Sulycin, ul. Kosciuszki 30, s.13
odbydzie siy pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nalezqcego do dluznika: Patrycja Czechowicz
polozonego: 66-435 Krzeszyce, ul. Kolejowa 10AIl, Rudnica, obryb 0018 Rudnica, dla ktorego
S~d Rejonowy w Sul~cinie IV Wydzial Ksi~g Wieczystych prowadzi ksiygy
wieczyst'}. 0
numerze KW [NKW: GW1 UI00010524197
Suma oszacowania wynosi 104 100,00zl, zas cena wywolania jest rowna 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 78075,00zl.
Licytant przystypujqcy do przetargu powinienzloZyc rykojmiy w wysokosci jednej dziesiqtej sumy
oszacowania, to jest 10410,00zl. Rykojmia powinna byc zlozona w gotowce alba ksi'}.Zeczce
oszczydnosciowej bankow uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrzonej w upowaZnienie
wlasciciela ksiqzeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia sqdu
o utracie rykojmi. Rykojmiy mozna uiscic taue na konto komomika:

°

Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822
najp6zniej w dniu poprzedzaj~cym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogq uczestniczyc osoby, ktore mog,! nabyc
nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawity oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.

. ....

".

Przedmiotem licytacji
jest nieruchomosc lokalowa (wyodr~bniony lokal mieszkalny),
polozona w miejscowosci Rudnica ul. Kolejowa lOA/I, gmina Krzeszjrce, powiat sul~cinski,
wojew6dztwo lubuskie. Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego powierzchni ui:ytkowej wynosz~cej 69,70 m 2 , sklada si~ z tnechpokoi,
kuchni, lazienki, wc oraz przedpokoju. Wlasciciellokalu posiada udzial w wysokosci 145/1000
w prawie wsp61wlasnosci dzialki gruntu oraz w prawie wsp61wlasnosci cz~sci wspolnych
budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynaleznego. Budynek, w kt6rym usytuowany
jest szacowany lokal, polozony jest na dzialce gruntu nr 220/1, w obr~bie 0018 Rudnica ..
W ci'lgu dw6ch ostatnich tygodni przed licytac.i'l wolno ogl'ldac nieruchomosc w dni powszednie (po .

°

uprzednim uzgodnieniu terminu z komomikiem) oraz przegl'ldac w budynku S'ldu Rejonowego w ·
Sulycinie przy ulicy Kosciuszki 30 odpis protokolu oszacowania nieruchomosci, operat szacunkowy
bieglego s'ldowego, wypis z rejestru grunt6w wraz z mapk'l z akt postypowania egzekucyjnego.
Prawa os6b trzecich nie byd'l przeszkod'l do licytacji i przys'ldzenia wlasnosci na rzecz nabywcybez
zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczyciem przetargu nie zloz'l dowodu, ze wniosty pO'Y6dztwo 0
zwolnienie nieruchomosci lub przedmiot6w razem z ni'l zajytych od egzekucji i uzyskaty w tym
zakresie orzeczenie wstrzymuj'lce egzekucjy.
Uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli nie S'l ujawnione w ksiydze wi czystej lub przez
zlozenie dokumentu do zbioru dokument6w i nie zostan'l zgloszone najp6zniej n trzy dni przed
rozpoczyciem licytacji, nie byd'l uwzglydnione w dalszym toku egzekucji i
chwilq
uprawomocnienia siy postanowienia 0 przys'ldzeniu wlasnosci.
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