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

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  Marian Piasecki zawiadamia na  podstawie art.
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.12.2017 o godz. 12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu
Rejonowego Tarnowie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: gruntowa zabudowana składająca się z czterech działek o łacznej powierzchni
1,3242 ha położonej w miejscowości Siedliska posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR2T/00205107/0 obręb ewidęcyjny Nr 0011 działki 
Nr 1170/03; 1170/4; 1249; 1304/1.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 210.900,00 zł.

Cena wywołania w drugim terminie licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania

1) działka Nr 1170/3 o pow. 0,46 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
oszacowana na kwotę: 162.400,00 zł 2/3 wartości oszacowania: 108.267,00 zł

2) działka Nr 1170/4 o pow. 0,042 ha - droga przyległa do działki 1170/3
oszacowana na kwotę: 300,00 zł 2/3 wartości oszacowania: 200,00 zł

3) działka Nr 1249 o pow. 0,69 ha - tereny rolne / zielone ( wymagane jest przedstawienie stosownych
dokumentów uprawniających do nabycia działki w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )
oszacowana na kwotę: 9.000,00 zł 2/3 wartości oszacowania: 6.000,00 zł

4) działka Nr 1304/1 o pow. 0,17 ha - tereny pod zabudowę mieszkaniową
oszacowana na kwotę: 39.200,00 zł 2/3 wartości oszacowania: 26.133,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości najpóźniej jeden dzień przed licytacją tj. do dnia 18.12.2017 na konto kancelarii komornika
w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii
komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać od
dnia 04.12.2017 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
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POUCZENIE: Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom skarga wniesiona w terminie 7 dni od daty jego otrzymania do Wydziału I Cywilnego Sądu
Rejonowego w Tarnowie (art. 767 kpc)


