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OBWIESZCZENIE O PIERWSĘEJ LIC.""i'T.›f'LCJl NIERUCHOMOŚCI nr KW' TO1Tl'00031398r'2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny Zastępca Jarosław Grajkowski na
podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości. że: w dniu ll-03-2020r. o godz.l3:50 w
budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 3| w sali nr 202.
odbędzie się

druga licytacja

dwoch udziałow po U6 części nieruchomości

stanowiącej działkę nr 15815 o pow. 500 m2
należącej do dłużnika rzeczowcgo Zofii R.. w udziale lin części nieruchomości
należącej do dłużnika rzeczowego Grzegorza R.. w udziale l..-to części nieruchomości
położonej: 81"-162 Lubicz. Grabowiec.
dla ktorej Sąd Rejonowy w Toruniu \‹\"ydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW' TOlTr'0003l393l'2
Działka gruntu nr ISBIS o pow. 500ml zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie
bliżniaczej.. posiada kształt nieregułarny. zbliżony do kwadratu. Budynek jest wolnostojący. parterowy z

poddaszem użytkowym przykryty dachem wielospadowym. niepodpiwniczony. Został zbudowany w latach
st]-tych ubiegłego wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 72m1. natomiast powierzchnia użytkowa 'i't].00mi.

1. Suma oszacowania udziału liń części nieruchomościnależącej do dłużnika rzeczowego Zoﬁi R. wynosi
24 800.00zł. zaś cena wywołania jest rowna 2ƒ3 sumy oszacowania i wynosi 16 533.33zł.
Lieytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania. to jest 2 480,00zł.
2. Suma oszacowania udziału liń części nieruchomościnalcżaccj do dłużnika rzeczowcgo Grzegorza R.

wynosi 24 800.00zł. zaś cena wywołania jest rowna 2l'3 sumy oszacowania i wynosi 16 533.33zł.
Licytant przystępująey do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania. to jest 2 480,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto

depozytowe sadu: Bank Gospodarstwa Krajowego Ü. W Warszawie

BGK Oddział w Toruniu. nr 62 1130 101? 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na
rachunku bankowym musza sie znależć naipożniej w dniu poprzedzaj_acym przetarg
Zgodnie z przepisem art.9Tń _'El kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby. ktore mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego. a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwoch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nicruchomośćw dni powszednie oraz przeglądać akta w Sądzie
Rejono'w¬ym w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 3| w sprawie l Co lłrﬁl-"IH K-K.
Prawa osob trzecich nie będa przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń. jeżeli osoby tc
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu. że wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przcdmiotow razcrn
z nia zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujace egzekucję.
Użytkowanie. służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentow i nie zostana zgłoszone rlajpoznicj na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji. nie będą uwzględnione w
dalszym toku egzekucji i wygasna z chwilą ttprawomocnienia się postanou.'ienia o przysądzeniu własności. Übwieszczenie
zostało umieszczone na stronie wtw.r.licytacje.ko|nornik.pl
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