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Komornik Sądowy przy sądzie 
^"rono*ffiffiffiffi^Jolanta sienkiewicz na podstawie art.953 kpc podaje do pub|icznej wiadomoŚci, że: w dniu !.8 marca 20t9r.r.o godz, 09:30 w budynku Sądu

Rejonowego W Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul.Wyszyńskiego s W sali nr lV, odbędzie siędruga licYtacja WieczYste8o użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim
budynków tj, nieruchomoŚci stanowiącej niezabudowaną działkę nr 3og/1 o pow, 0,1555 ha oraz
działkę nr 309/7 o pow. 0,1605 ha, zabudowaną budynkiem administracyjnym, dwukondygnacyjnym,
murowanym, o pow. użytkowej, 285,21, m kw i budynkiem jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej
154,93 m,kw. naleŻącej do dłużnika: "Lubelski Dom Efektywny rn"rgety.rni",,'sp,, o.o. połoźonej:
21-200 Parczew, ul.Tartaczna, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu
Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerże INKW: LUhR/O007808iJ6]
Suma oszacowania działki nr 3O9/L wynosi 59 823,00zł n€tto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i WYnosi 39 882,00zł + 23% podatku VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.982,30zł,
Suma oszacowania działki nr 309/7 wynosi 845 217,oozł netto, zaś cena wywołania jest róWna 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 563 478,00 zł + 23% podatku VAT
Licytant przystępujący do przetargu powinien złoźyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to je§t 84.521,70zl.
Rękojmia Powinna bYĆ złoŻona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnłenie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić
takŹe na konto komornika: Bank 86Ż BNP Paribas §A 16 15oo t462 t8g65658 9oo0 0001 najpóźniej wdniu poprzedzającym przetarg.

!l1 11/18, KM 426117,*'ooo/'',*'''/ 69/18. KM 222118, KM 390/18.KM 47ol18. KM
498/18, KM 681/18

postanowienia o przysądzeniu

zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą ucżestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomoŚĆ tYlko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osobY wYmienione W tYm artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomoŚĆwdnipowszednieodgodz.09:00 dogodz.14:00orazprzeglądaćw SądzieRejonowymw
RadzYniu Podlaskim PrzY Wyszyńskie8o 5 w pok,Biuro obsługi lnteresanta odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis ż rejestru 8runtów wraz zmaPką z akt PostęPowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie ńędą prieszkodą do licytacji i

PrzYsądzenia własnoŚci na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby t" pirej rozpoczęciem przetargu
nie złoŻą dowodu, Że wnioslY Powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętYch od egzekucji i uzYskałY w tym zakresie orzerczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie,
słuŻebnoŚci i Prawa dożywotnika, Jezeli nie;igfffiĘ5ry księdze wieczyi,u; luu przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie ,F$i"§izlis§źpn'J nr}ilni"; 

". 
,r.y'J",'pr.ed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w aalsy'm'r.-Ą{.{.i§gr..g*Ąłro;ąrną z chwilą uprawomocnienia się


