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Radzyn Podlaski, dnia 30-0l -2019

OBWIESZCZENIE O PI§RWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KwLalM00014024/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonow5rm w Radzyniu Podlaskim Andrzej SieŃiewicz na podstawie ar1.

953 kpc poclaje do publicznej wiadomości, ze w sprawie egzekucfnej prowadzonej przeciwko Barbarze
Wójtowicz w dniu 18 marca 2at9r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
mającęgo siedzibę przy ul. Kard. Wyszyrskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości w postaci :

1. działki gruntowej nr 100 o pow. 0,5524 ha (uzytki rolne zabudowane i grunty orne) zńudowanej
budimkiem mieszkalnlłn o konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy 20 m.kw. budyrkami gospodalczyni
drewnianymi w zwartej zabudowie o pow. zabudowy 28 m.kw. i 60 m.kw. połozonej w fi}sc. Pohulanka
gm. Parczew. Suma oszacowania wynosi 61.500,00 ń zaś cena wy,rvołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wlmosi 46.t25r00 ń,
2. dzińki gruntowej rrr l31/1 o pgw.1,6118 ha (las LS IV i grunt orny RVI), połozonej w msc. Pohulanka
grn.Parczew. Cena oszacowania wlmosi 33.400100 ń, zaś cęna wyvvołania wylosi 25.050o00 zł,
3. działki gruntowej nr 227 o pow. 0,7436 ha (łąki trwałe ŁIV i ŁV, rowy) połozonej w msc, Komarne
gm. Parczew. Cęna oszacowania wynosi 4.000,00 ń, zaś cena w)iryołania wynosi 3.000,00 zł, dla ktorej
to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę
wieczystą o numerze NKW LUlR/00014024lI.
Licytant przystępujący do przetatgu powinien ńożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowani a kńdĄ z dztałck nąpóźńĄ w dniu poprzędzającym przetarg. Rękojmię można uiścić takżę
na konto komornika: BGŻ O/Radzyń Podl. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750
Rękojmia moze być również ńożona w tbrmię ksiązeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upowaznięnię
właściciela książeczkl do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzęczenia sądu o utracie
rękojmi. Zgodnie z przepisęm art.g] 6 § 1 kpc w przętargu nie mogą aczęstńczyc osoby, które mogą nabyć
nietuchomośó tylko za zezwolęniem organu państwowego, a zezwolęnia tego nie przędstawiły oraz inne
osoby w5łnienione w tym artykule.
\M ciągu clwoch ostatnich tygodni przęó licytacją wolno oglądac nięruchomość w dni powszędnie od godz.
10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądaó w Sądzie Rejonowym w Radzyłliu Podlaskim w pokoju obsługi

interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchonrości, operat szacunkowy biegłego sądowęgo, w}pis z
rejestru gruntów wTaz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji t przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez,

zastrzeżen, jeżelt osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złozą dowodu, ze wniosĘ powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razęm z ńą zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczęńę wstrzynujące egzekucję.
Uzytkowanie, sfuzebności i prawa dozyłvotnika, jeżelt nie są ujawnione w księdze
ńożęńę dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zp]oszone najpóźniej
rozpoczęciemlicytacji,niebędąuwzględnio"9-.-.'ffitokuegzekucjii

wieczystej lub przez
na trzy dni przed
wygasną z chwilą

m.p.


