Komornik Sqdolvy
przy S4dzie Rejonow),m w Rudzie Slqskiej
Slawomir Proczek
Kancclaria Komornicza Dr VII w Rudzie Sl4skiej
4l -710 Ruda Slqska ul. Artonicgo Nowary l rl l0
dnia 26'02-2021r. i sp/
Km 405/19

OBWIE

ENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZESPOIDZIELCZEGO
WTASNOS CIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Rudzie Slqskiej Slawomir Proczek na podstawie przepisu art.953
Kodeksu postqpowania cywilnego podaje do publicznej wiadomo6ci, 2e w dniu 28-04-2021 r. o godz' 11;00 w
budynku Sqdu Rejonowego w Rudzie 5lqskiej majqcego siedzibq pod adresem ul. Bukowa 5a,41-700 RUDA
SLASKA w sali nr 7, odbqdzie siq pierwsza licytacja sp6ldzielczego wlasno6ciowego prawa do lokalu mieszkalnego
poto2onego: 41-710 Ruda Slqska, ul. lgnacego Paderewskiego L3a144, dla kt6rego sEd Rejonowy w Rudzie

Slaskiei

V

Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi ksiqgq wieczystE

o

numerze KW GLlS/00022793/3

przyslugujEcego dtu2nikowi: Radoslaw Piasecki.
Lokal mieszkalny poto2ony w Rudzie SlAskiej ul. lgnacego Paderewskiego L3a/44 )esl niezamieszkaty.
Jego powierzchnia uiytkowa to70,4 m2. Sklada siq z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz lazienki

za6 cena

z

wc.

Suma oszacowania wynosi 173 300,00 zl,
wywolania jest r6wna trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 129 975,00 zl,

Licytant przystqpuiacy do przetargu powinien zloiyd rekojmiQ w wysokoici jednej dziesiEtej sumy oszacowania,
to jest 17 330,00 zl najp6iniej w dniu poprzedzajEcym przetarg. Rqkojmia powinna byi ztoZona w got6wce w
kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank SlQski sA o. w Rudzie Sleskiej 38 1050 1331 1000 0092 5137 zlLT
Rqkojmia mo2e byi r6wniei zloiona w ksiEzeczce oszczqdno(ciowej zaopatrzonej w upowa2nienie wlasciciela ksiqieczki do
wyplaty catego wktadu stosownie do prawomocneSo postanowienia sEdu o utracie rqkojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 5 1 kpc w przetar8u nie moga uczestniczyi: dlu2nik, komornik, ich malionkowie, dzieci, rodzice i
rodzerstwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzQdowym, licytant, kt6ry nie wykonal warunk6w poprzedniej
licytacji, osoby, kt6re mogq nabyi nieruchomo36 tylko za zezwoleniem organu pa6stwoweSo, a zezwolenia tego nie
przedstawily.
Nieruchomoii mo2na oglqdai w ciqgu dw6ch tygodni przed licytacja po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem,
operat szacunkowy tej nieruchomosci znajduje siq do wglqdu w biurze komornika oraz moina przegladai w SEdzie
Rejonowym w Rudzie Sleskiej akta postqpowania egzekucyjnego.
Prawa os6b trzeclch nie bqda przeszkodq do licytacji i przysEdzenia wlasnosci na rzecz nabywcy bez zastrzeieh, jezeli osoby te
przed rozpoczqciem przetargu nie zlo2q dowodu, ie wniosly powodztwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub
przedmiot6w razem z nim zajQtych od egzekucji i uzyskaly w tym zakresie orzeczenie wstrzymujEce egzekuciQ.
U2ytkowanie, sluiebnolci i prawa do2ywotnika, jeieli nie sQ ujawnione w ksiedze wieczystej lub przez ztoienie dokumentu do
zbioru dokument6w inie zostanE zgtoszone najp6iniej na trzy dni przed rozpoczqciem licytacji, nie bqda uwzglqdnione w
dalszym toku egzekucji iwygasnE z chwilQ uprawomocnienia siQ postanowienia o prz Yrsad ze niu wlasnoici
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