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OBWIESZCZENIE

Konornik Sadowy, przy Sadzie Rejonowyln

\,v Tarnowskich

Górach Aleksandra Sprung Kancelaria KoInornicza

w

Tarrrowskich Górach zalviadalnia na podstawie afi. 953 kpc w zwiazkuzart.955 kpc. ze \Ą,dlriu 04-12-2019r. o godz l4:30 lv
§ali nr 10 Sądu Re.ionowego rv Tarnorvskich Córach odbędzie się:

LICYTACJA

PIERWSZA

nieruchoIności w postaci: nierr.rcholllość gruntowa zabtldowana. Dzialka gruntu o pow. 2.908,00 nl2 zabLrdotvalla dolneln
jednorodzinnyn (rok budowy l936) o pow. 188,40 r,i) oraz dwonra budynkarni gospodarczynli o pow. 64,50 nr2 i 202.00 n2,
połozonej w lniejscowości Zbroslawice, prz}, ulicy Ogrodowej 40 stanorviącej własnośćdłtrznika: Florek Alfred
Nieruchornośćposiadająca założol1ąKsiege Wieczystą nr GLlT/0000896216 w Sadzie RejonowyIn w Tarnowskich Górach.
Nieruchonlośc oszacowana jest na kwotę: 402.600.00 zl.
Cena wyrvoławcza w powyźszej licytacj i wynosi: trzy czwallre waItościoszacowania d. k\,votę: 30 l .950,00 zl.

PrzystepLriący do licytacji zobowiązany jest zlożyć rękojmię w rvysokości l0 % ceny oszacowania nieruchonlości tj. kwotę
40.260,00 zł najpóźniej w dnitr poprzedzającym licytację w gotówce lub na raclrunek bankowy konlornika sądowego. bądż w
postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych wedlLlg prawa bankowego do je.i wystawienia, zaopatrzonej w
upowaznienie właścicielado wyplaty calego wkładu stosownie do prawolrrocnego postanowienia Sądu.
NieruchomośćInożna ogladać w ciągu dwóch tygodni przed licytacja w godzinach od l0,00 do l5.00 po wcześniejszynl
uzgodnieniu temrinu z konron-rikienr.
Operat szacunkowy tej nierLrchomości znajdLrje sie do wglądu w kancelarii kotnornika. Akta postępowania egzekucyjnego na
drva tygodnie przed Iicytacją zostaną przeslane do Sądu Rejonorvego w Tarnowskich Górach do WydziałLr Cywilnego
_jednakze w kancelarii kolnornika pozostanie do wglądu odpis operatu szactttrkowego. Akta postępowania egzekLrcyjnego
Inozna przeglądać w Sądzie Re.jonowym w Tarnowskich Górach w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 8.00

do 15.00.
Prawa osób trzeciclr nie będa przeszkodą do przepror,vadzenia licytacji i przysadzenia wlasności na rzęcz nabywcy bez
zastrzężeń,jezeli osoby te przed rozpoczęcięln licytacji nie złożądowodu, iZ wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji
te.j nieruchonlości lub innych przedrlliotów razenz nią zajętych iuzyskały wtyrn zakresie orzeczenie,"vstrzy,lnujace egzekucję.
najpózniej na

trzł dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą urvzględnione w dals

uprawotlrocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.,_.<-:
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egzekucji i wygasną z chwila

