
OG£OSZENIE O LICYTACJI

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

udzia³ów w nieruchomoœci nale¿¹cej do d³u¿nika: JanAdamczyk w udziale 1/2 oraz DanutaAdamczyk w udziale 1/2
po³o¿onej: 49-300 Brzeg, ul. Kombatantów 1.
Przedmiotem licytacji s¹ niewydzielone udzia³y w nieruchomoœci, dla której Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych przy S¹dzie
Rejonowym w Brzegu prowadzi ksiêgê wieczyst¹ o numerze KW OP1B/00029751/0. W sk³ad nieruchomoœci
wchodzi dzia³ka oznaczona w ewidencji gruntów nr 125/9 z kart mapy 6, obrêbu Brzeg Po³udnie. Powierzchnia
dzia³ki jest równa 0,3997 ha. Dzia³ka jest zabudowana budynkami o charakterze produkcyjno-sk³adowym, z
zapleczem biurowo-socjalnym. Powierzchnia zabudowy ogó³em wynosi 2.115 m2, powierzchnia u¿ytkowa
obejmuje oko³o 1.839 m2.

Suma oszacowania wynosi , zaœ cena wywo³ania jest równa sumy oszacowania i wynosi
.

Wartoœæ rynkowa udzia³u nale¿¹cego do d³u¿nika Jan Adamczyk w 1/2 czêœci przedmiotowej nieruchomoœci
lokalowej wynosi zaœ cena wywo³ania jest równa suma oszacowania wynosi .
Wartoœæ rynkowa udzia³u nale¿¹cego do d³u¿nika Danuta Adamczyk w 1/2 czêœci przedmiotowej nieruchomoœci
lokalowej wynosi zaœ cena wywo³ania jest równa suma oszacowania wynosi .
Licytant przystêpuj¹cy do przetargu jednego z udzia³ów powinien z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoœci jednej dziesi¹tej
sumy oszacowania 1/2 udzia³u, tj. natomiast licytant przystêpuj¹cy do przetargu dwóch udzia³ów
powinien z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoœci jednej dziesi¹tej sumy oszacowania ca³ego lokalu, tj. .
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.
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DRUGA LICYTACJA

909.100,00 z³ 2/3
606.066,66 z³

454.550,00 z³, 2/3 303.033,33 z³

454.550,00 z³, 2/3 303.033,33 z³

45.455,00 z³,
90.910,00 z³
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