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OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzi e Rejonowym w Turku Edyta Szymczak Kancelaria Komornicza nr III w Turku
Kancelaria Komornicza w Turku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc w zw. z art. I 066 kpc, że w
dniu 6 pa ździernik 2020 r . o godz 14: 15 w Sąd zie Rejonowym w Turku przy ul. Legionów Polskich 4, w sali nr 21
od będzie si ę:

DRUGA

LICYTACJA

nierucho mości

gruntowej zabudowanej, położonej : Szadów Pański, gm. Turek, na dzi ałce oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Turku numerem ewidencyjnym 85/ 1 o powierzchni 0,5274ha, dla której
Sąd Rejonowy w Turku Wyd zi ał Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wi eczystą o numerze: KNIT/00001097/2.
Egzekucja z przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży
publicznej . N ieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz budynk iem
garażowym . Budynk i w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki .
ieruchom ość p o łożo na na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan ia przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
Turek nr IX/38/20 15 z dnia 15 .06 .20 I 5r. w sprawie zmia ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gmi ny Turek przedmiotowa d z iałka znajduje si ę na terenie oznaczonym MN+ i przeznaczona jest pod
zabudowę mi eszk aniową jednorodzinną i zab ud owę zagrodową oraz symbolem UZ i przeznaczona jest pod tereny
użytków zielonych.
Przedmiotowa nieruchomość po łożona jest w pobliżu drogi wojewódzkiej łączącej Kościelec z K:!liszem.
ieruchomo ść znajduje się ok. 5 km od centrum miasta Turek. Kszta łt d ziałki zb li żony do regularnego trójkąta z
płaskim uk szta łtowa nie m terenu. Działka ogrodzona płotem betono\.\'Ym na s łupkach betonowych, brama wjazdowa
stalowa. Dojazd do nieruchomośc i drogą o nawierzchni gruntowej- utwardzonej, ok. 20 m od drogi asfaltowej.
N ieruchomo ść posiada d ostęp do urządzeń sieci inrrastruktury technicznej , przyłącza do energii e lektrycznej,
wodoc i ągowej .

Widniejąca w dziale III ks ięgi wieczystej KN IT/0000 I 097/2 wzmianka o obciążającej n ieruchomość s łużebności
osobistej jest nieaktualna - służebność wygasła.
Nieruchomość została oszacowana na kwotę : 133.000,00zl.
Cena wywo ławcza w powyższej licytacji wynosi:2/3 wartości oszacowania tj . kwotę 88.666,67 zł.
Przystępując y do licytacji zobowiązan y jest złożyć rękojmię w wysokości I 0% ceny oszacowania n ieruchomości
13.300,00zl + l ,50zl tytułem kosztów przelewu bankowego najp óźn iej w dniu poprzedza jąc vm licytacje w gotówce
lub w postaci książeczk i oszczędnościowej banków upoważnionyc h według prawa bankowego do jej wystawienia,
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty c ałego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu .
Rękojmię m ożna również wpłac i ć na konto Kancelarii Komornika: 86 1020 2212 0000 5702 0352 8650 podając sygn.
akt KM i dokładny adres wpłacającego .
Elaborat szacunkowy tych nieruc homości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
W ciągu dwóch tygodn i przed licytacj ą wo lno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim ustaleniu terminu
z Komornikiem oraz przeg lądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Turku.
Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowani a egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzi e
przeg lądać w Sądzie Rejonowym w Turku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeś li osoby te przed rozpoczęc iem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości łub innych przedmiotów razem z nimi zajętych
i u zyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzek u cję .
Użytkowanie, s łużebności i prawa dożywotnika, j eś li ni~2.J.~w nione w k sięgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone
najpóźn iej na trzy dni przed rozpoczęciem licyt~
aji n · ~ęd~ uwz~lędniane w dalszy toku egzekucj i i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzan · ,.., ~t~~~G'i ."'-··
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Na powyższe obwieszczenie przysługuje stronom prawo wnl~ien~ s~a~i,na'~y110bśc··
Komornika Sądowego" terminie 7 dni od daty doręczenia na pods~~~ip:· :.'
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