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URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU

OBWIESZCZENIE O PIERWSZE.J LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym \V Le~ip.nowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości. że: w dniu 11.-06-2021r. o godz.08:30 w budynku Sądu
Rejonowego VI' Legionowie mającego siedzibę przy Legionowo. ul. Sobieskiego 47 odbędzie się

pierwsza. licytacja

- nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 78/15 o pow. 839 m.kw. Działka jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 183 m.kw. i
pow, użytkowej 147,68 m.kw. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z garażem w bryle budynku.
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej zgłoszony do użytkowania w 2014 r.. Nieruchomość jest
uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej. własne ujęcie wody i własne szambo, należącej do
dłużnika: . położonej: 05-140 Serock, ul Akacjowa 45A. Jadwisin. dla której Sąd
Rejonowy 'N Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczyste, o numerze KW
WA t L!0005656217
Suma oszacowania wynosi 628 OOO,OO:t.ł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
47 J 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania. to jest 62 800,00zl najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

- 1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę fi' 78/14 o pow. 377 m.kw. (droga
dojazdową o nawierzchni żwirowej do nieruchomości przy niej położonych)
należącej do dłużnika:
położonej: 05-140 Serock, Jadwisin,

dla I tórej Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczysta o numerze KW WAl LlOOOS(;S16/0
Suma oszacowania wynosi 2 700,0(}zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
2 02S,OO zl
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesia tej sumy
oszacowania. to jest 270,OOzł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika
Bank Zachodni WIlK SA 7 O. w Warszawie 48 1090184J 00000001 07J4 2786
Zgodnie z przepisem aJ1.976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość Lylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch osLatnicb tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sadzie Rejonowym w Legionowie przy Legionowo. ul.
Sobieskiego 47 IN pok. w Sekretariacie I Wydział Cywilny odpis protokolu oszacowania nieruchomości.
operat szacunkowy bieglego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic zlożą dowodu, że wniosły powództwo o



zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. .•
Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie
zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Porwierdzenie
przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia r "~a'

,,"ł 'lI W CI ••...:i< ~ l.ot-""o ~ '6'(-() .....~ 1'_."
<q--(': v,::. (1,
(.?~ ,:'ł'=~ :i~
:1.'. Ol . ;:i"
~1":L\ ~
..~o.,:.,-, •

.Iw ••.•••.••.••. _...-' ••. ~.

'-'" .' "I''..t.!_~~

Na zlecenie komornika
Asesor komorniczy

Elżbieta Wyszyńska

I( Kd "'k Sqdowy

Adam Wujek
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