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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚO.
nr KW W.ĄlL/00043773/5
Konrornik Sądowy plzy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podsfaivie art. 953 kpr:
pocl'aje do publicznej wiadomości, ze: w dniu 15-aL2021r. o godz.13:30 w budyŃu Sąclu Rejono\.vęgo

w Legiqnowie mającego siedzibę przy Legionowo, trl. Sobieskiego 47 odbędzie się pierwsza licytacja
nierucltomości stanowiącej dziaŁkę nr 59 o pow. 0,5480 ha, która ma kształt zbliżony do wydłuzonęgo
prostokąta o dł. ok. 180 m i szerokości ok. 30 m. Powyzsza działka stanowi lasy LsVI 0,4722 ha i grutny
orne RVI 0,0758 ha. Nieruchomośćjest nieogrodzona, nieuzbrojona, niezabudowana
należącej do dłuznika: Magdalena Glinicka
położonej: 05-140 Serock,
dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg WieczysĘch
prowadzi księgę wieczystą o numerzę KW WAlt,10004377315
Suma oszacowania wynosi 62 000rD0zl, zaścena v{ywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. i wynosi
:

46 500.00zł.
.,,i ,
Lic;itarrt plzJ§tępujący do przetargu powinien zŁożyc rękojmię w wlsokościiednej,ctziesiąte.j s9ń11
oszaco],vania, to jest 6 20a,DOzł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
§.ękojlriię można uiścićtakże na konto komorni ka
Barrk Zachodni WBK SA 7 O. w Warszawie 48 10901841 0000 0001 0714 2786
Zgodnie z przępsęm art.976 §1 kpc w przetar?,u nie mogą uczestniczyó osoby, które mogą nabyc
nięruchomoŚÓ tylko za zezwo|eniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni ptzed licytacją wolno oglądać nieruchomośó w dni powszednie od
godz,08:00 do godz.16:00 oruz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy Legionowo, ul.
Sobieskiego 47 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomośpi,
9pęł3t szacunkowy biegłego sądowego, lvypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt poltępowarria
Ci{iłiltucvineso.
irą;ła osób trzecich nip będą przeszkodą do liclĄacji t przysądzenia własnościrra rzecz nabywcy bez;
łastrzn,żęń,jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożądowodu, ze wniosły'powództwo 'o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów tazęn| z nią zajętych od egzekucji i uzyskały lv tym zakresie
:Tr-1:_

orzec,zęnlę wstrzyrnuj ące egzekucj ę.

Uzytkowanie, słuzebnościi prawa dozywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lu,b przez
złożeniędokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóżniej na trzy dni przed
rozpoczęciem. licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przy sądzeniu własności.
Rękojmia wpłacona na rachunek komornikabędzie vznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie
zak;lesowlna na rachrrnku komornikanajpóźli9j w dniu poprzedzającym licytację. Potwiei,t|iłenie .
il;,,4Ćiewu nie stanowi clowodu uiszczenia rękojmjffi'fr.il.;x. ,/''
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