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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nr KW SI1M/00054858/7
Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Minsku Mazowieckim Krzysztof Staszewski na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu:

10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:15

w Sadzie Rejonowy w Minsku Mazowieckim majacym siedzibe: 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Okrzei
14, sala 3, odbedzie sie pierwsza licytacja nieruchomosci polozonej: 05-300 Minsk Mazowiecki, ul.
Szpitalna 17/48, dla ktorej S^d Rejonowy w Minsku Mazowieckim V Wydzial Ksiqg Wieczystych
prowadzi ksiege wieczysta o numerze KW SI1M/00054858/7 fNKW: SnM/00054858/7Jstanowiqce\c diuzn

Suma oszacowania wynosi 249 590,00 zl, zas cena wywolania jest rowna 3/4 sumy oszacowania i wynosi
187 192,50 zL
Licytant przystepujacy do przetargu powinien zlozyc rekojmie w wysokosci jednej dziesiatej sumy
oszacowania, to jest 24 959,00 zL Rekojmia powinna bye zlozona w gotowce albo ksiazeczce
oszczednosciowej bankow uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrzonej w upowaznienie
wtasciciela ksiazeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia s^du o
utracie rekojmi. Rekojmie mozna uiscic takze na konto komornika:BNP Paribas Bank Polska Spolka
Akcyjna 47 16001462 1872 3453 0000 0004 najpozniej w dniu poprzedzajsjcym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie moga^ uczestniczyc osoby, ktore moga nabyc
nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciagu dwoch ostatnich tygodni przed licytacja wolno ogladac nieruchomosc w dni powszednie w godz.
8:00 - 16:00 oraz przegladac w kancelarii komornika operat szacunkowy bieglego sadowego.
Prawa osob trzecich nie beda przeszkoda do licytacji i przysadzenia wlasnosci na rzecz nabywcy bez
zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczeciem przetargu nie zloza^ dowodu, ze wniosly powodztwo o
zwolnienie nieruchomosci lub przedmiotow razem z nia zajetych od egzekucji i uzyskaly w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujace egzekucje.
Uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli nie s^ ujawnione w ksiedze wieczystej lub przez
zlozenie dokumentu do zbioru dokumentow i nie zostana zgloszone najpozniej na trzy dni przed
rozpoczeciem licytacji, nie bed^ uwzglednione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila
uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci.

AKomoniik Saflowy
^Krzysztof Stoskew ski

:J

^

