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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
tf KN GD 1v/0008771 8/7

Komomik S4douy przy S4dzie Rejonow),rn w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk na podstawie afi. 953

kpc podaje do publicznej wiadomo6ci, zer w dnfi24-02-2020r. o godz. 10:00 w Sqd Rejonowy w Gdyni
81-969 Gdynia, pl. Konslytucji 5 !4!g_49 odledzie s19

prerwsza lrcylacla
nieruchomosci lokalowej nr 60, nalez4cej do dluznika:lwona G6recka, o funkcji miesr4olnej skladaj4ca si9 z
tzech pokoi, kuchni, lazienki, WC i przedpokoju o l4cznej powierzchni u4.tkowej 53,i0 m, Lokal usFuowany
jest na VII pigtrze w budynku wielolokalo$ym, potozonym w Gdyni przy ul Zbozowej 7, stanowi4cym czgso

skladow4 Dieruchomosci gruntowej obejmuj4cej dzialki ewidencyjne nr 2157,2174 i 2175. Do lokalu przynalezy
piwnica o powierzchni 2,10 mz. NieruchomoS6 lokalowa objgta jest ksi9g4 wieczystq nr GD1Y/00087718/7,
prowadzon4 przez Sqd Rejonowy w Gdyni, V wydzial Ksi4g Wiecryslych. Dla nieruchomosci gruntowej
prowadzona jsst przez S4d Rejonowy w Gdyni, V Wydzial Ksiqg Wieczysrych, ksigga wieczysta nr
GDly/000'7649410. Opis i oszacowanie swoim zakesem obejmuje prawo wlasnosci do ww. nieruchomosci

lokalowcj o funkcji micszkalnej wraz z udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej w wysokosci 41ll0000 cz9scr.

Suma oszacowania uynosi 251 000,0021, zaS cena wywolaniajest r6una 3/4 sumy oszacovania i wlnosi
188 250.0021. Lic].tant pzystgpuj4cy do pzetargu powinien zloZyi rgkojmig w wysokosci jednej

dziesiQtej sumy oszacowani4 to jest 25 100.0021. Rgkojmia powinna byi zlo2ona w got6wce albo
ksiqzcczce oszczgdno5ciowej bank6w uprawnionych wedtug prawa banl(owego zaopatzoneJ w
upowaznienie wlaSciciela ksiqzeczki do w)?laty calego wkladu stosownie do prawomocnego
postanowienja sqdu o utacie rqkojmi. Rgkojmig mo2na ui5ci6 takZe na konto komomika:
llank BGZ BNP Paribas SA Centrum Rozliczetriowe Nr 1 w Krakowie 31 16001462 1873 4093 9000
0001 najp6iniej w dniu popnedzajqcym przetarg.
Zgodn\e z przepisem afi.976 $l kpc w pzetargu nie mog4 uczestniczy6 osoby, kt6re mogq nabyi
nieruchomos6 tylko za zezwoleniem organu paristwowego, a zezwolenia tego nie pzedstawily ofttz inne
osoby wymienione w trn arrykule.
w cr4gu dw6ch ostatnich rygodni pzed lic)4acjq wolno oglqda6 nieruchomosd w dni powszednie od godz 08:00 do godz l9:00
oraz przcglqdai w kancclarii komomika odpis protokolu oszacowan;a nierucbomo(ci, operat szacrmko y bieglego sAdowego,

wypis z rejestru grunt6w wraz z mapkq zakt postppowania €gzekucyjnego.
Prawa os6b trzecich nre bed4 przeszkodq do lic)aacji i przysqdzenia wlasnoScr rn necz n b\"'\cy bez zasirzezen, jezeli osoby te
przed rozpoczgc;em p.zelargu nie zloze dowodu, ze wniosty powbdz.two o ryolnieDie nieruchomosci lub przedmiot6w mzem z
ni4 zajelych od egzekucji i uzyskaly w rym zak.esie ozeczenre wstrzlmujqce egzekucjg.

U4lkowanie, sluzebnosci iprawa dozrywotnika, j€zeli nie sE ujawnione w ksrpdze wieczystej lub przez
zbioru dokument6w inie zostanq zgloszone najp6ztiej n n4 dd pned .ozpoczeciem lic)aacjr, nie uwzglednrone w
dalszym toku egzekucji i wygasn4 z chwilE uprawomocnienia s;F postanowien;a o przys4dzeniu wlasn

z upoNoznienia Konomika Sqdoweso

Asesor Komomiczy

KataEyna Prelin:ka

: clr l


