
Jastrzębie-Zdrój, dnia 21.04.2023
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju
Przemysław Leśny
Kancelaria Komornicza nr II w Jastrzębiu-Zdroju
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11-go Listopada 2, 32 4356013
jastrzebie.lesny@komornik.pl 
numer rachunku kancelarii 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 2170/22

*3023042100088*

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny Kancelaria Komornicza nr II w
Jastrzębiu-Zdroju w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi:

 Rybicki Tomasz
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 14/28
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.05.2023 o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 w sali nr. 155 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

  udziału  1/2  w  nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Opolska 14/28 posiadającej założoną
księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju nr GL1J/00025101/9.

Wartość udziału w wysokości 1/2 przysługującego Tomaszowi Rybicki wynosi: 77.000,00 zł 
Cena wywołania udziału  w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 57 750,00 zł.

Licytacja  dotyczy  1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym  prawie do  lokalu  mieszkalnego. Lokalu ma powierzchnię
70,01 m2 . Składa się z 4 pokoi w układzie przechodnim, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju, posiada balkon od strony strony
południowej. Posiada dostęp do pomieszczenia dodatkowego - piwnicy. Lokal znajduje się na II piętrze budynku.
Nieruchomość składa się z 4 pokoi w układzie przechodnim , łazienki, wc, kuchni i przedpokoju. Lokal znajduje się na II
piętrze budynku, posiada  balkon od strony południowej. Lokal posiada dostęp do pomieszczenia dodatkowego - piwnicy.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj.7700,00zł
w jeden z następujących sposobów:

- w gotówce, w kancelarii komornika; do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację

- przelewem na rachunek bankowy w 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
SA Oddział 1 w Gliwicach uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia
poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W  godzinach od 15:00 do 16:00 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać
w sądzie protokół opisu i oszacowania;
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż 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 nie 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..

Jednocześnie  komornik  informuje, iż  udział 1/2 należacy do Barbary Rybickiej  jest  licytowany w  trybie  ofertowej 
przez  Piotrowicz Grzegorz Syndyka Masy Upadłości 
ul. Pawła Ślęczka 20 41-800 Zabrze,

Komornik Sądowy
Przemysław Leśny


