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O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Łukasz Zakłos Kancelaria Komornicza nr VI w Mikołowie
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu  06 lutego 2020 r. godz. 10:00  w sali nr 15 Sądu
Rejonowego w Mikołowie odbędzie się:

D  R  U  G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przyjaciół 131 składającej się z trzech działek ewidencyjnych o numerach
2383/85,2483/85,2484/85 o łącznej powierzchni 7160 m2. Działka numer 2383/85 o powierzchni 2257 m2 zabudowana jest
budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, o 3 kondygnacjach nadziemnych( przy czym pomieszczenia usytuowane w budynku
co pół piętra), wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 185,82 m2 oraz
parterowym,wolnostojącym, niepodpiwniczonym budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 37,63 m2  Działka o
numerze 2483/85 i 2484/85 o powierzchni użytkowej 4903 m2 zabudowana jest parterowym,wolnostojącym,
niepodpiwniczonym budynkiem hali po byłej fermie drobiu o powierzchni 1580,88 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest  w
Wydziale V Ksiąg Wieczystycyh księga wieczysta o numerze KA1M/00040135/1. Zgodnie z Uchwałą Nr L/1030/2010 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 29.11.2010r. nr 249, poz 3825) w sprawie zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa(obszar Centrum) przedmiotowa nieruchomość
położona jest na terenach: działka nr 2383/85,2484/85 -MN/U 02 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
(nie zaliczanej do wytwórczej lub magazynowej) oraz działka nr 2483/85-MN/U O2 KDD01 tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej (nie zaliczanej do wytwórczej lub magazynowej,KDD-droga publiczna klasy D-dojazdowa).

Nieruchomość stanowi własność:

Jabłeki Magdaleny i Jabłeki Bogusława

Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę:
1.662.000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.kwotę:

1.108.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązny jest złożyc rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj.kwotę:

166.200,00 zł

Rękojmię należy złożyć w gotówce w siedzibie kancelarii komorniczej przy ul.Okrzei 29 w Mikołowie lub wpłacic na rachunek
bankowy Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Łukasza Zakłosa w Ing Banku Śląskim S.A. o numerze
16105016341000009227374551 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniach 30 i 31 stycznia 2020r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta
postępowania egzekucyjnego dnia 30 stycznia 2020r. będą przekazane do Sądu Rejonowego w Mikolowie Wydziału I
Cywilnego gdzie będą do wglądu dla stron postępowania egzekucyjnego w dniach od 30 stycznia 2020r. do 06 lutego 2020r.
W kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości
lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymuje egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożytwotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przez rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w
dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
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