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OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym rv Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu

Podlaskim Elżbięta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związkuz art.955 kpc, że
w dniu 16-03-2020 o godz 9.30 w sali nr IV Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul.
Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci:
działki nr 205, 23,26 o pow. 5,95ha położone w miejscowości Jurki posiadające zŃożoną księgę
wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr
LUlR/0001294218.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
C ena wl.wo ław cza w powyzszej licy.tacj i wyno si :

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:
- działkarr 205 o pow. 0,43ha oszacowana jest na kwotę

cena wywoławcza w licl.tacji wynosi

407.320,00zł.

305.490,00zł.
259.]60,00zł
I94.820,00zł

- działkatt 23 o pow. 1,20ha oszacowana jest na kwotę 22.970,00zł
cena wywoławcza w licytacji wynosi 1] .227,50zł

- działkanr 26 o pow,4,32ha oszacowana jest na kwotę 124.590.00zł
cena w}Tvoła-wcza w licytacji wynosi 93.442,50zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest zŁożyc rękojmię w wysokości I\Yo ceny oszacowania
nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetatg w gotówce lub w postaci ksiązeczki
oszczędnoŚciowej BaŃów upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia,
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnęgo
postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z
aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa Ęgodnie ptzed licl.tacją w Sądzie
Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia
licytacji i przysądzenia własności na rzecz nńywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem licytacjinie złożą dowodu, iZ wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub przedmiotów razem z nlą ,zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję. UĄtkowanie, słuźebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
księdze wieczystej lub przez złożenię dokumentłl do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone
najpóŹniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Rękojmię naleĘ wpłació w kasie kancelarii czynne.i w godzinach 9.00-17.00
lub na konto kancelarii w Bank BGZ BNP Paribas S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3I1O
Licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnta II
kwietnia 2003 (Dz. U. 2012 poz. 803) tj. ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszĘ w
życie z dniem 1 maja 2016r. licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do


