
OG£OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŒCI

Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk (tel. 77/416-27-14) og³asza, ¿e dnia

w budynku S¹du Rejonowego w Brzegu, maj¹cego siedzibê przy ul. B. Chrobrego 31, w sali nr 60, odbêdzie siê

nieruchomoœci gruntowej, dla której S¹d Rejonowy w Brzegu prowadzi ksiêgê wieczysta nr , która
to obejmuje dzia³ki niezabudowane . Powierzchnia gruntów ³¹cznie
wynosi 2,6892 ha i nale¿y do d³u¿nika:Andrzej Dziekan.
Dzia³ki bêd¹ce przedmiotem licytacji s¹ usytuowane w terenie dawnego gospodarstwa ogrodniczego, znajduj¹cym siê na
obrze¿ach zainwestowania wiejskiego. Teren s¹siaduj¹cy z gruntami bêd¹cymi przedmiotem oszacowania jest
wyposa¿ony w utwardzone drogi dojazdowe oraz sieci elektryczne i wodne. Dzia³ki 23/20 i 23/21, powsta³y w wyniku
podzia³u dzia³ki nr 23/16. Dzia³ki przylegaj¹ do siebie tworz¹c jeden kompleks gruntów granicz¹cy od strony zachodniej
z terenem dawnego gospodarstwa ogrodniczego, zabudowanym obiektami szklarniami, zaœ z pozosta³ych stron
przylegaj¹ce do gruntów rolnych, niezabudowanych. Dojazd do wycenianej nieruchomoœci odbywa siê na zasadach
s³u¿ebnoœci drogi koniecznej, przez teren dzia³ki 23/15, po drodze utwardzonej p³ytami betonowymi. W ksiêdze wieczystej
wpisane jest prawo do nieodp³atnej s³u¿ebnoœci gruntowej polegaj¹ca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu
przez dzia³kê nr 23/15 z mapy 3 w pasie o szerokoœci 6 m w prostej linii do dzia³ki nr 22 przez œrodek dzia³ki nr 23/15 - na
rzecz ka¿doczesnego w³aœciciela dzia³ki nr 23/16. Wycenione dzia³ki s¹ wyposa¿one w studniê, nie posiadaj¹ natomiast
niezale¿nego przy³¹cza energetycznego, nie s¹ wyposa¿one w sieci kanalizacyjne i grzewcze. Na terenie nieruchomoœci
urz¹dzono drogê utwardzon¹ betonem i t³uczniem.

Suma oszacowania wynosi , zaœ cena wywo³ania jest równa sumy oszacowania i wynosi .
Licytant przystêpuj¹cy do przetargu powinien z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoœci jednej dziesi¹tej sumy oszacowania, to jest

. Rêkojmiê nale¿y wp³aciæ na konto komornika:

.
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.

10 lutego 2015 r. o godz. 14:00

PIERWSZA LICYTACJA
KW OP1B/00038430/0

nr 23/20 i 23/21, AM 3, obrêb £ukowice Brzeskie

266.500,00 z³ 3/4 199.875,00 z³

26.650,00 z³
Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132
najpóŸniej w dniu poprzedzaj¹cym przetarg

OR150020


