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OBWIESZCZENIE O PIERWSZ_EJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr Kw wAlL/00007157/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w l,egionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, ze: w dniu l5-01-202lr. o godz.13:00 w budynku Sądu F.ejonowego
Vłi:'legionowie mającego siedzibę przy Legionowo, ul. Sobieskiego 47 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości stanowiącej działkę nr 45 o pow. 2,02II ha , która ma kształt zbliżony do wydłuzonego
równoległobclku o długości ok. 408 m i szerokości 50 m. Powyzsza dziŃka stanowi grunty rolne
zabudowane Br-RV 0,0153 ha, grunty olne RIVb 0,7847 ha, RV I,ż2I7 ha. Działkajest niezabudowana,
jej teren jest umiarkownię zrożntcowany. Nieruchomośó jest częściowo ogrodzona,
należącej do dłużnika: Magdalena Glinicka
połozonej: 05-140 Serock, Wierzbica, :

dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WAlLl00007l57l7
Suma oszacowania wynosi 963 300,00 zł, zaś cena wyvvołania jest rowna3l4
722 475,00 zl

sumy oszacowania i wynosi
,l: [l.ł:; t1,1,,.]

i ednę,i;, dziesiĄtej 
1 §qmy[*jqy,tąnt pr7ystępujący do przetargu powinien złożyó rękojmię w wysokości

osżacowanią,,to jest 96 3,30.00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Ręk9jpię mozna uiścić ta.kżę na konto komornika
Bank Zachodni WBK SA 7 O. w Warszawie 48 10901841 0000 0001 0714 2786
Zgodnte z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyó osoby, które mogą nabyó
nieruchomość tylko za zęzwoleniem organu państwowęgo, a zęzwolenla tego nie przedstawiły orazinne
osoby wymienione w tym arlykule.
W ciągu dwoch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.08:00 do godz.16:00 orazprzeglądaó w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy Legionowo, ul.
Sobieskiego 47 w pok. w Sekretariacie I Wydział Cywilnego odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, lvypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
pg]§łępowania egzekucyjnego. ,,. , ,i
Freiwa osób trzecich nię będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rŹ:su nabywcy bez
zavtrz,eżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że v"niosły powództwo o
zwolnięnie nieruchomości lub przedmiotów razen z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymuj ące egzekucj ę.
Uzytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeże|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożęnlę dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na ttzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ręt<ojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznanaza wniesioną prawidłowo, jezeli zostanie
zaksięgowana na rachunku komomika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierclzenie
prze lewu ni e stanowi do wo du uiszczęnia rękoj mj
|..'.§a zl ecenie kolnornika

Asesor ko1norniczy
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