
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Natalia Kucharska Kancelaria
Komornicza nr III w Mysłowicach

Kancelaria Komornicza w Mysłowicach ul. Żwirki i Wigury 1/4, 41-400 Mysłowice
tel./fax: 32 666 30 76 www.komornik-myslowice.com e-mail: myslowice.kucharska@komornik.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 79 1050 1214 1000 0090 6873 1901
W odpowiedzi podać: Sygn.akt: Km 1843/20,
186/21, 483A/21 *1022060200046* Mysłowice, dnia 02.06.2022 r

O B W I E S Z C Z E N I E

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Natalia Kucharska          Kancelaria Komornicza nr III w
Mysłowicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc, że w dniu 01.07.2022r. o godz 11:00  w sali nr 102 Sądu Rejonowego w
Mysłowicach odbędzie się:

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

nieruchomości w postaci: prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
 położonej w Mysłowice, przy ul.  3-Go Maja 31B  stanowiącej własność dłużników:

Walczak Agnieszka 
Walczak Tomasz
ul. 3-go Maja 31B
41-400 Mysłowice  

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach 
o nr KW KA1L/00025314/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 596 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 447 000,00 zł.

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka nr 1025/36  pow. 880m(2) zabudowana budynkiem mieszkalnym - działka
ogrodzona. Do domu przylega taras wraz z drewnianą pergolą, pozostały teren stanowią nasadzenia w postaci drzew i krzewów
oraz trawnika. 
Dom parterowy, jednorodzinny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym wbudowanym w
bryłę budynku, posiada instalację:elektryczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa; 
CO i CWU z własnego źródła - piec gazowy i zasobnik ciepłej wody. Rok budowy 2001-2002.
Na parterze : przedsionek, hall,dwa pokoje dzienne, jadalnia, kuchnia, toaleta, spiżarnia, kotłownia, garaż.
Na poddaszu : hall, 4 pokoje i łazienka. 
Powierzchnia zabudowy 157,40 m2 + 45,80m2 (tarasy). Powierzchnia użytkowa 191,60 m2 + 34,95m2 (garaż); 
Powierzchnia całkowita 253,60 m2

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do
momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz 16:00 do godz 18:00 oraz
przeglądać akta postępowania egzkucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach do sprawy I Co 325/20; odpis operatu
szacunkowego można przeglądać również w kancelarii komorniczej w godzinach 09:00 do 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji
tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej 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.

       Komornik Sądowy

        Natalia Kucharska

POUCZENIE:Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie
zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).


