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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nr KW GDlY/00019843/5

Komornik Sqdowy ptzy S4dzie Rejonor,,"ym w Gd)'ni Jolanta Janocha-Mularczyk na podstawie art 953

kpc podaje do publicznej wiadomosci, ze: w dniu 07-02-2020r. o godz. 13:30 w Sqd Rejonowy w Gdyni

81-969 Gdynia, pl. Konsqtucji 5 sala W12 odbgdzie siq
druga licytacja

nieruchomosci gmntowej nalez4cej do dluznikar Zbigniew Chmielowski stanowi4cej dzialkq ewidencyjn4

nr 2785 o powierzchni 303 m2, zabudowana podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym w zabudowie

bli2niaczej o projektowanej powiezcbd u4'tkowej 130,14 m2 i powiezchni piwnicy 48,28 m2,

polozona w Gdyni, przy ul. Pontonowej 12A. Dla nieruchomoici prowadzona jest Pzez S4d Rejonowy w
Gdyni, V Wydzial Ksi4g Wieczystych, ksigga wieczysta tu GDIY/00019843/5
Suma oszacowania wynosi 523 000,0021, zaS cena wywolaniajest r6wna 2/3 sumy oszacowania i ulnosi
348 666.67?,1, Lic]4ant przystqpuj4cy do przetargu powinien zloZyi rgkojmig w wysokosci jednej

dziesi4tej sumy oszacowania, to jest 52 300.0021. Rgkojmia powinna byt zlo2ona w got6wce albo

ksi4zeczce oszczgdnoSciowej bank6w uPrawnionych wedlug pmwa bankowego zaopahzonej w
upowaznienie wlaSciciela ksiE2eczki do wyplary calego wkladu stosownie do prawomocnego

postanowienia s4du o utracie rgkojmi. Rgkojmig mozna uiSci6 takze na konto komomika:
Bank BGZ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 31 16001462 1873 4093 9000

0001 najp6iniej w dniu poprzedzajacym pruetarg.
Zgodttie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mog4 uczestniczyd osoby, kt6re mog4 naby6

nieruchomosd tylko za zezwoleniem organu paistwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz inne

osoby wymienione w tym artykule.
W ciqgu dw6ch ostatnich fygodni przed liq'tacjE wolno oglqdae nieruchomosa w dnr powszednie od godz 08:00 do godz l8:00

oraz przeglEdaa w kancelarii komornika odpjs protokotu oszacowania nieruchomo(ci, operat sza cunkowy bieglego sEdowego,

wypis zrejestru grunt6w wraz z rnapk4 z akt poslgpowania egzekucyjnego
prarva osob trz€crch nie bgdE przeszkodq do Lc)tacji i przysqdzenia wlasnosci na vecz nabyjrcy bez zastrzezen, jezeli osoby te

przed rozpocz9ciem przetargu nie zlozq dowodu, ze wniosly pow6dztwo o zwolnienre nreruchomosci lub pzedmiot6w l"zem z

ni4 zajgrych od egzekucji i uzyskaly wrym zakesie orzeczenie wstrzlmujqce egzekucjl

7nio.u dokument6w;nie zostana zgtoszone najp6zniej na rzy dni przed fozpoczqciem licltacjiJnie bqdE uwzglgdnione w

dalszym toku egzekucji i lrygasn4 z chwil4 uprawomocnienia srp postanowienja o przysqdzeniu wlainosci

z utowaznienia Konomika Sedovcgo
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