
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŒCI
nr KW OP1B/00034773/8

ICo 191/14
Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w dniu

w budynku S¹du Rejonowego w Brzegu, maj¹cego siedzibê przy ul. B. Chrobrego 31, w sali nr 58, odbêdzie siê

Suma oszacowania wynosi , zaœ cena wywo³ania jest równa sumy oszacowania i wynosi Licytant przystêpuj¹cy do
przetargu powinien z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania, to jest Rêkojmiê nale¿y wp³aciæ gotówk¹ w kasie kancelarii
Komornika lub uiœciæ na konto komornika:

najpóŸniej w dniu poprzedzaj¹cym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu nale¿y okazaæ komornikowi przed licytacj¹.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mog¹ uczestniczyæ osoby, które mog¹ nabyæ nieruchomoœæ tylko za zezwoleniem organu
pañstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawi³y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ci¹gu dwóch ostatnich tygodni przed licytacj¹ wolno ogl¹daæ nieruchomoœæ w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 oraz przegl¹daæ
w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protoko³u oszacowania nieruchomoœci, operat szacunkowy bieg³ego s¹dowego,
wypis z rejestru gruntów wraz z mapk¹ z akt postêpowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie bêd¹ przeszkod¹ do licytacji i przys¹dzenia
w³asnoœci na rzecz nabywcy bez zastrze¿eñ, je¿eli osoby te przed rozpoczêciem przetargu nie z³o¿¹ dowodu, ¿e wnios³y powództwo o zwolnienie
nieruchomoœci lub przedmiotów razem z ni¹ zajêtych od egzekucji i uzyska³y w tym zakresie orzeczenie wstrzymuj¹ce egzekucjê. U¿ytkowanie,
s³u¿ebnoœci i prawa do¿ywotnika, je¿eli nie s¹ ujawnione w ksiêdze wieczystej lub przez z³o¿enie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostan¹
zg³oszone najpóŸniej na trzy dni przed rozpoczêciem licytacji, nie bêd¹ uwzglêdnione w dalszym toku egzekucji i wygasn¹ z chwil¹ uprawomocnienia
siê postanowienia o przys¹dzeniu w³asnoœci.

20 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŒCI
stanowi¹cej w³asnoœæ d³u¿nika Weroniki Gabruk. Przedmiotem licytacji jest prawo w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej
po³o¿onej w Prêdocinie 30 w gminie Skarbimierz, obszaru 0,1377 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, o powierz-
chni u¿ytkowej 99,55 m2 dla której Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych przy S¹dzie Rejonowym w Brzegu prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ o numerze KW OP1B/00034773/8.

113 600,00 z³ 2/3 75 733,33 z³.
11 360,00 z³.

Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu
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