
OG£OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŒCI

Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w K³odzku Jaros³aw Bartecki
(tel. 74/869-18-90, fax 74/866-59-94) og³asza, ¿e dnia

w budynku S¹du Rejonowego w K³odzku,
maj¹cego siedzibê przy ul. Bohaterów Getta 15, w sali nr 129 odbêdzie siê

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.
Zgodnie z § 23 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do których nie maj¹ zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (Dz. U. nr 68, poz. 360) komornicy
s¹dowi wykonuj¹cy czynnoœci egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego, w przypadku sprzeda¿y
towarów, wystawiaj¹ w imieniu d³u¿nika i na jego rachunek faktury potwierdzaj¹ce
dokonanie sprzeda¿y tych towarów. Fakturê wystawia siê, je¿eli na d³u¿niku
spoczywa obowi¹zek podatkowy zwi¹zany ze sprzeda¿¹ towarów.

9 maja 2017 r. o godz. 13:40

DRUGA LICYTACJA
nieruchomoœci stanowi¹cej: dzia³ka niezabudowana po³o¿ona w Ratnie
Górnym, dz. nr 229 AM-1 obrêb Ratno Górne. Powierzchnia dzia³ki = 0,2100
ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Radkowie nr X/56/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. teren
przeznaczony jest na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagrodow¹
gospodarcz¹; po³o¿onej: 57-420 Radków, Ratno Górne, dla której S¹d
Rejonowy w K³odzku Wydzia³ Zamiejscowy w Nowej Rudzie VII Wydzia³
Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr KW SW2K/00008493/4.
Suma oszacowania wynosi 54.000,00 z³, zaœ cena wywo³ania jest równa 2/3
sumy oszacowania i wynosi 36.000,00 z³. Licytant przystêpuj¹cy do przetar-
gu powinien z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoœci 1/10 sumy oszacowania, to jest
5.400,00 z³ w gotówce lub na konto kancelarii: Bank Gospodarki ¯ywnoœcio-
wej SA Centrala 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970 najpóŸniej w dniu
poprzedzaj¹cym przetarg.

Szczegó³owych informacji udziela komornik pod numerem tel. 74/869-18-90.
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