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OBWIESZCZEN1E O DRLG1EJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nrK\ LU11/00262990/8
Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym Lublin-Zachod w Lublinie Katarzyna Ryii-Kowalska na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomosci. ze: w dniu 25-07-2018r. o godz. 09:30 w
budynku Sadu Rejonowego Lublin-Zachod w Lublinie majgcego siedzibe przy ul. Wallenroda 4d w sali
nr XXII. odbedzie sie druga licvtacja lokalu mieszkalnego nalezacego do dhiznika: Piotr Rylowicz
polozonego: 20-425 Lublin, Wyscigowa 11/3. dla ktorego X Wydzial Ksi;j» Wieczystych Ssjdu
Rejonowego Lublin-Zach6d w Lublinie prowadzi ksiege wieczysta o numerze [NKW:
LU11/00262990/8]. Lokal mieszkalny us\iuowany jest na parterze: sklada sie z 3 izb - dwoch pokoi.
kuchni, przedpokoju, lazienki z we. Laczna powierzchnia uzytkowa lokalu wynosi 47.10m2. Do lokalu
przynalezy piwnica o pow. 3,29m2.
Suma oszacowania wynosi 203 487,00zl, zas cena wywolania jest rowna 2/3 suiny oszacowania i wynosi
135 658.00zl. Licytant przystepujacy do przetargu powinien zlozyc rekojmie w wysokosci jednej
dziesiatej sumy oszacowania. to jest 20 348.70zh Rekojmia powinna bye zlozona w gotowce albo
ksiazeczce oszczednosciowej bankow uprawnionych wedlug prawa bankowego zaopatrzonej \\e wlasciciela ksi^zeczki do w
postanowienia s^du o utracie rekojini. Rekojmie mozna uiscic takze na konto komornika najpozniej na
dzieii przed wyznaczonym terminiem licytacji, tj. do 24-07-2018 (data zaksiegowania na rachunku
bankowj'm komornika):
PKO BP SA II O/LUBLIN 29 10203150 0000 3202 0005 0294
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie moga uczestniczyc osoby, ktore moga nabyc
nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz innc
osoby wymienione w tym artykule.
W ciagu dwoch ostatnich tygodni przed licvtacja vvolno ogladac nieruchomosc w dni powszednie od
godz.lO:00 do godz.!5:00 oraz przegl^dac w kancelarii komornika odpis protokolu oszacowania
nieruchomosci. operat szacunkowy biegtego sadowego, wypis z rejestru gruntow wraz z mapka z akt
postepowania egzekucyjnego. Na trzy dni przed terminiem licytacji akla zostana przekazane do Sadu.
Prawa osob trzecich nie bedq przeszkoda do licytacji i przysadzenia wfasnosci na rzecz nabywcy bez
zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczeciem przetargu nie zloza dowodu, ze wniosly powodztwo o
zwolnienie nieruchomosci lub przedmiotovv razem z nia zajetych od egzekucji i uzyskaly w tym zakresie
orzeczenie wstrzymuj^ce egzekucje.
Uzytkowanie, shozebnosci i prawa dozywotnika, jezeli nie sz} ujawnione w ksiedze wieczystej lub przez
zlozenie dokumentu do zbioru dokumentow i nie zostana zgloszone najpozniej na trzy dni przed
rozpoczeciem licytacji, nie bedq uwzglednione w dalszym toku egzekucji i wygasnq z chwila
uprawomocnienia sie postanowienia o przyszjdzeniu wlasnosci.
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