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SPR O STO W A N IE OBW IESZC ZEN IA O PIERW SZEJ LICYTACJI NIERUCH OM O ŚCI
K om ornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zam browie M ieczysław M ioduszewski na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadom ości, że: w dniu ll-0 9 -2 0 2 0 r. o godz.08:30 w
budynku Sądu
Rejonowego w Zam browie mającego siedzibę przy Al. W ojska Polskiego 56 w sali nr 3,
odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
1) udział w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej grunty orne położone w
miejscowości
M ężenin - działka ozn. nr 441/4 o pow. 1,4420 ha , dla której Sąd Rejonowy w Zam browie W ydział
Ksiąg W ieczystych prow adzi księgę wieczystą n rK W LM 1Z/00016823/1
2)nieruchom ość rolna - działki nr 88 i 148 -położone Stare Grabowo i działki nr 223/1 , 223/3 położone
w Ciborach G ałeckich - o łącznej powierzchni 1,5430 ha , dla których Sąd Rejonowy w Zam browie
W ydział Ksiąg W ieczystych prow adzi księgę wieczystą nr KW LM 1Z/00001976/0
należącej do dłużnika: W ojciech W łostowski
l)S um a oszacow ania udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej grunty rolne , działka ozn.
nr 441/4 o powierzchni 1,4420 ha położonej w miejscowości M ężenin wynosi 45 451,00 zł, zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacow ania i wynosi 34 088,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu pow inien złożyć rękojm ię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 4 545,10zł
Rękojm ia pow inna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
w edług praw a bankowego zaopatrzonej w upoważnienie w łaściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawom ocnego postanow ienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 74 10201332 0000

1702 0037 3522 najpóźniej w dniu p o p rzed za ją cym p rzeta rg .
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie m ogą uczestniczyć osoby, które m ogą nabyć
nieruchom ość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezw olenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wym ienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchom ość w dni pow szednie godz.
oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zam browie przy Al. W ojska Polskiego 56 odpis protokołu
oszacow ania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z
m apką z akt postępow ania egzekucyjnego.
PraWa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zw olnienie nieruchom ości lub przedm iotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i praw a dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokum entu do zbioru dokum entów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
upraw om ocnienia się postanow ienia Opr?^ Izen iu w ła::nosci.
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