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W odpowiedzi podać sygn. akt: KM 3725/18, KM 4212/17, GKM 20/19, GKM 176/19, GKM 65/20, KM 4482/20

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na  podstawie art. 867
§ 12  w zw. z art. 1013 6 § 1 KPC, że w dniu 10-03-2021 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się:

PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW GL1T/00003109/4 jako nieruchomość gruntowa - tereny zieleni
ochronnej, położonej w miejscowości Tarnowskie Góry, stanowiącej własność dłużnika:
ĆWIELĄG CZESŁAW
Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg
Wieczystych o nr KW GL1T/00003109/4 - Tarnowskie Góry obręb Bobrowniki Śląskie arkusz mapy nr 13 działka nr
933/134.
Opis nieruchomości: działka gruntu nr 933/134 o pow. 2407 m2, niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami,
położona na terenie ochrony przyrody, według MPZP - ZOP - tereny zieleni ochronnej urządzonej jako zieleń parkowa,
tereny o bezwzględnym zakazie zabudowy . 
Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 9 360,00 zł.
Cena wywołania licytacji wynosi: 7 020,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości - t. j. kwotę: 936,00 zł - przelewem na konto komornika
lub gotówką w kasie kancelarii (wpłaty są przyjmowane do godz. 15.00).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia
przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej
jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w
godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia
następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu
po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nieruchomość można oglądać przez 2 tygodnie przed licytacją w porze dziennej, zaś elaborat szacunkowy
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości
spod egzekucji i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne
samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają
poświadczenia.
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