
OG£OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŒCI
Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Lubinie Pawe³ Miszczyk (tel. 76/746-18-06 lub 05) og³asza, ¿e

w budynku S¹du Rejonowego w Lubinie, maj¹cego siedzibê przy ul. Wroc³awskiej 3, w sali nr III, odbêdzie siê

Lokal mieszkalny nr 2, stanowi¹cy odrêbn¹ nieruchomoœæ, po³o¿ony na parterze w budynku mieszkalnym
trzylokalowym nr 19 we wsi Szklary Górne, w gminie Lubin, powiecie lubiñskim, województwie dolnoœl¹skim, dla
którego S¹d Rejonowy w Lubinie Wydzia³ Ksi¹g V Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr LE1U/00032970/7.
Przedmiotowy lokal sk³ada siê z 2 pokoi, kuchni, ³azienki z w.c., przedpokoju oraz ganku. Wed³ug pomiarów
w³asnych przeprowadzonych w dniu oglêdzin ³¹czna powierzchnia lokalu wynosi Do przedmiotowego
lokalu przynale¿¹ pomieszczenia w piwnicy.
Wed³ug ksiêgi wieczystej ³¹czna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynale¿nymi wynosi 99,54 m2.
Z w³asnoœci¹ lokalu zwi¹zany jest udzia³ wynosz¹cy 34/100 w czêœciach wspólnych budynku i prawie w³asnoœci
dzia³ki gruntu nr 179/1 obszaru 0,0719 ha, dla której S¹d Rejonowy w Lubinie Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr LE1U/00032969/7.
Dojazd do nieruchomoœci: nieruchomoœæ posiada bezpoœredni dostêp do drogi publicznej. Dojazd korzystny, droga
asfaltowa w zadowalaj¹cym stanie technicznym. Chodnik utwardzony kostk¹ betonow¹.
Infrastruktura techniczna: woda z wodoci¹gu, kanalizacja ogólnosp³awna, energia elektryczna, gaz.

Suma oszacowania wynosi , zaœ cena wywo³ania jest równa sumy oszacowania i wynosi
Licytant przystêpuj¹cy do przetargu zobowi¹zany jest z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoœci 1/10 sumy

oszacowania, tj. w gotówce w kancelarii komornika b¹dŸ przelewem na rachunek bankowy:

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.

dnia 22.09.2014 r. o godz. 10:20

pierwsza licytacja nieruchomoœci
nale¿¹cej do: Marcin Kmiotek,
po³o¿onej: ,
dla której S¹d Rejonowy w Lubinie V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹

[

59-335 Lubin, Szklary Górne 19/2
nr

KW 32970 .NKW: LE1U/00032970/7]
OPIS NIERUCHOMOŒCI:

58,89 m2.

Oglêdziny nieruchomoœci ustalono na dzieñ 15.09.2014 r. o godz.12:00.
71.800,00 z³ 3/4

53.850,00 z³.
7.180,00 z³

1 16001462 0008 0486 0358 3001 najpó¿niej w dniu poprzedzaj¹cym przetarg!

OR140428


