Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg
Kancelaria Komornicza nr V w Wodzisławiu Śl., 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16 ( IV piętro )
www.komornik-wodzislaw.com, e-mail: kancelaria@komornik-wodzislaw.com
rachunek urzędowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie nr 10 8436 0003 0101 0438 6999 0002
W odp. podać sygn. akt: Km 1674/18, Kmp 4/19, Km 1048/19, Km 1667/19

Wodzisław Śląski, dnia 31.07.2019r.

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

dnia 20.09.2019 roku o godz. 09:00
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala nr 8 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
oznaczonej jako:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony na drugim piętrze (trzecia kondygnacja) w budynku
wielorodzinnym, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” z/s w Radlinie.
Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej
50,08 m2 (do lokalu przynależy piwnica). Z własnością lokalu związany jest także udział wynoszący 5008 /
81630 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i
urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal położony jest w miejscowości: Wodzisław Śląski ul. Marklowickiej 1/7
i posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., Wydziale V Ksiąg Wieczystych, księgę
wieczystą nr GL1W/00069170/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 66 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania nieruchomości tj. 10 000,00-zł uznaną na rachunku urzędowym tut. Komornika w Mikołowski
Bank Spółdzielczy w Mikołowie nr 10 8436 0003 0101 0438 6999 0002 lub gotówką w godzinach otwarcia
kancelarii tut. Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.
Rękojmię można złożyć w ww. terminie także w formie książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji w godz. od 14:00 do 16:00, zaś operat szacunkowy
znajduje się do wglądu codziennie w godzinach pracy kancelarii komornika, której siedziba mieści się w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. św. Jana 16 (na IV piętrze) oraz na stronie internetowej www.komornik-wodzislaw.com
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