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Nakło na Notecią 18.11.2020 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Sławomir Hubar na podstawie przepisu art. 953
Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2020 r. o godz. 09:30 w
budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią mającego siedzibę pod adresem Sądowa 3, 89-100 Nakło nad
Notecią w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej pod adresem: 89-100
Nakło nad Notecią, Hallera 15/2, Nakło nad Notecią , dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/00021005/7 o powierzchni 85,64 m2, w
sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości po zmarłej Henryce Rybarczyk.
Lokal mieszkalny nr 2 składa sie z trzech pokoi, kuchni, łazienki, suszarni o łącznej powierzchni mieszkalnej 64,80
m2 . Pokoje przelotowe a zatem niefunkcjonalne. Lokal mieszkalny znajduje sie na piętrze budynku murowanego
przy granicy zabudowy zwartej mieszkalno-usługowej. Ogrzewanie piece kaflowe. Stan techniczno-użytkowy
bardzo niski, wymaga generalnego remontu celem przywrócenia i dostosowania do aktualnych
warunkówtechniczno-użytkowych. Lokal wymaga znacznych nakładow finansowych. Do lokalu przynależą
pomieszczenia gospodarcze o pow. 4,84 m2 i 16 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią
pomieszczeń przynależnych wynosi 85,64 m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 1/3 części
we własności nieruchomości gruntowej KW 2870 oraz w tym stosunku w prawie współwłasności do wszelkich
części wspólnych budynku mieszkalnego i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli innych
lokali. Rok budowy nieruchomości lokalowej 1902. Dojazd do nieruchomości realizowany jest poprzez główne
drogi dojazdowe - asfaltowe. Sąsiedztwo stanowi zabudowa zwarta mieszkaniowa z usługami.

Suma oszacowania wynosi 76 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i
wynosi 57 007,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 7 601,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być
złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy
35 1020 1462 0000 7502 0259 5874
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00 oraz
przeglądać w Kancelarii Komornika w Nakle nad Notecią ul. Gimnazjalna 2b akta postępowania egzekucyjnego (należy
powołać się na sygnaturę akt : KMN 3/19).
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, że 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.
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