
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW ZG1N/00031792/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-02-2020r. o godz.08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w
Nowej  Soli   przy  ul.  Piłsudskiego  24  w  sali  nr  106,   odbędzie  się  pierwsza licytacja wieczystego
użytkowania  gruntu  przysługującego  dłużnikowi. Nieruchomość  położona  jest  w  Nowej  Soli,  ul.
Piłsudskiego,dla  której   Sąd Rejonowy w Nowej Soli  Wydział  V Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę
wieczystą o numerze KW ZG1N/00031792/9.  
Przedmiotem licytacji jest wieczyste użytkowanie gruntu  przeznaczone na cele przemysłowe, oznaczone ewidencyjnie
jako działki nr: 2/136, 2/144, 2/145 o łącznej pow. 3,0717 ha. Teren w pełni uzbrojony: sieć wodna, kanalizacyjna,
energetyczna,  telekomunikacyjna  i  gazowa.  Na działce  nr 2/144 znajduje  się rozdzielnia elektryczna  średniego
napięcia.  Inwestorem tej rozdzielni była ENEA Operator Sp. z o.o. Jest to rozdzielnia kontenerowa, posadowiona jako
prefabrykat, rok budowy 2016, powierzchnia zabudowy: 17,16 m2, kubatura: 53,20 m3. Do rozdzielni swoje prawa
zgłosiła Enea Operator sp. z o.o., a jej wartość została oszacowana przez biegłego na kwotę 458 000,00 zł. Działki nr
2/136 i 2/145 są niezabudowane. Obiekty budowlane na nich zostały rozebrane. Obecnie na ich powierzchni znajdują
się  pryzmy  (hałdy)  ziemi  i  gruzu  budowlanego.Na  podstawie  wglądu  do  elektronicznej  księgi  wieczystej  KW
ZG1N/00031792/9, ustalono, że: dział I jest niezgodny z ewidencją gruntów – nie został ujawniony podział działki 2/82
na działki  nr  2/144 i  2/145.W dziale  III  księgi  wieczystej  wpisane  jest  ostrzeżenie  w postaci  zakazu  zbywania  i
obciążania nieruchomości  działek nr  2/82 i  2/136 -  wpis dokonany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział  IX
Gospodarczy w postaci postanowienia o zabezpieczeniu powództwa. Bliższe dane zawarte są  w operacie szacunkowym
nieruchomości z dnia  10.12.2018 roku, który znajduje się w aktach sprawy.
Wartość rynkowa nabytych praw do nieruchomości została oszacowana na kwotę: 2.388.000,00 zł
Po pomniejszeniu o wartość rozdzielni elektrycznej RS-6005” Dozamet”, do której prawo zgłosiła ENEA 
Operator sp. z o.o. tj. o kwotę  458 000,00 zł 

                          2.388.000,00 zł – 458.000,00 zł = 1.930.000,00 zł
w tym:
→ działka nr 2/136 o powierzchni 2,7507 ha  1.728.300,00 zł
→ działka nr 2/145 o powierzchni 0,3114 ha    195.700,00 zł
→ działka nr 2/144 o powierzchni 0,0096 ha                              6 000,00 zł
Razem                                          1.930.000,00 zł

Nieruchomość oszacowano  na kwotę:                            1.930.000,00zł 
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    

1.447.500,00zł   
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 193.000,00zł. Zgodnie z art. 962  § 1 kpc  przystępujący do przetargu obowiązany jest
złożyć  rękojmię  w wysokości  jednej  dziesiątej  części  sumy oszacowania,  najpóźniej  w dniu poprzedzającym
przetarg -  r  ękojmia powinna znajdować się na koncie komornika lub w kasie kancelarii najpóźniej  w dniu
poprzedzającym przetarg.  Rękojmię należy uiścić na konto komornika w : BNP Paribas S.A. 77 2030 0045 1110
0000 0405 8460  lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie
mogą  uczestniczyć  osoby,  które  mogą  nabyć  nieruchomość tylko  za zezwoleniem organu państwowego,  a  zezwolenia  tego  nie
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć
zgodę współmałżonka z  urzędowo poświadczonym podpisem.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni  przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w czwartki od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego
oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z
akt  postępowania egzekucyjnego (  po uprzednim uzgodnieniu  z  komornikiem ).   Prawa osób trzecich nie  będą przeszkodą do
licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
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