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Komornik Sqdowy przy 54dzie Rejonowym
w Nowym Targu Maciej SadyS
Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Rynek 18, 34-400 Nowy Targ
tel/fax ( 18) 264 32 5l
mail: nowy.targ.sadys@komornik.pl, http://www.komomik-nowyti|rg pl'
Polski SA O/ 1 w Nowym Targu
konto kancelarii: 561020346600009102003'17328 Powszechna Kasa Oszcz?dnosci Bank
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OBWIDSZCZf,NIE
953 kpc w
Komomik S4dowy przy sQdzie Rejonowym w Nowym llargu Maciej Sadys zawiadamia na podstawie art.
Targu. ul.
w
Nowym
Rejonowego
zwiEzk zart.955 kpc, Zew dniu"04.09i013r. o god2.13.30 w sali nr 014 S4du
LudZmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbEdzie sip:

DRUGA LICYTACJA
posiadaj4cej zalozonq ksiQgQ
nieruchomodci dluZnika Kowalski Jerzy Stanislaw polo2onej w miejscowosci Rabka,
w Limanowej nr KW
Rejonowego
wieczyst4 w Zamiejscowym Wydziale isi4g Wieciystych rv Mszanic Dolnej S4du
przy ul Cichej l2wmz
mieszkalnym
\srt./00dI l 32l /0; stanowi*cej odrqbny lokal mieszkalny nr I polozony w budynku
nieruchomo(ci
wieczystego
z wlasnodci4 lokalu zwiezany jest uizial w wysokosci l/2 czqsci w prawie uzltkowania
Ksiqg Wieczystych
Wydziale
w
Zamiejscowym
posiadaj4cej urz4dzon4 ksiEgg wieczyst4 o numerze KW N S2l./0001071512
nalez.Y
zaznaczve . iz
c4m
Pafrstwa
Drzy
skarbu
sio. n"jino.;y"go Ll-anowej stanowiqcej wlasnosc
i"

*

urr"'i"'b"G

/L,,,-l,,--L

6on.;^norr!

mieiscu i czasie co lic)'tacja przedmiotowej nieruchomoSct
Nieruchomo6i jest wlasnoSci4 dluznika :

Kowalski Jerry Stanislaw.
NieruchomoSi oszacowana jest na kwotQ: 1.268.619'00 zl'
845.746'00 zl.
cena wywolawcza w powyzszej lic)4acji wynosi: dwie irzecie wartosci oszacowania tj. kwotp:
ceny oszacowanra
10%
przystepuiacy do licyiacji zobowiazanv jest zloZyi rekojmie w wysokosci 126.861,90 zl ti.

wkancelariiKomornikawgot6wcelubwpoStacikSi{zeczki
prawa bankowego do jej urystawienia' zaopalrzonej w
wedlug
oszczqdnoSciowej Bank6w upowaznionych
S4du lub dokonac
upowarnienie wla(ciciela do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia
Targu nr
w
Nowym
Rejonowym
przy
S4dzie
wplaty na konto bankowe Kancelarii Komomika S4dowego
podajac
Targu
I
w
Nowym
SA
o/
Polski
s6t oiOr4oooooosl0200347328 Powszechna Kasa OszczqdnoSci Bank
cel wplaty i sygnaturQ akt sprawy.
Po rozpoczgciu licytacji rEkojmia nie bgdzie przyjmowana.
wglqdu znajduje sic
Nieruciromoii moZna ogl4daC * ci4gu diwOctr-tygodni przed lic)'tacjq , w kancelarii komomika do
Rejonowym rv
prowadzona
w
Sqdzie
jest
ponadto
operat szacunkowy ,poir4drony priez bieglego s4dowego, sPrawa
Nowym Targu pod sygnatur4 t Co 679113.
wlasnoSci na_ rzecz nabywcy bez
Prawa os6b trzecicn nie uEoa przeszkod4 do przeprowadzenia licytacji i przys4dzenia
powodztwo o zwolnienie
iZ
wniosly
dowodu,
nie
zlo1E
licyacji
zastze1eh, jeZeli osoby te pized rozpoczEiiem
orzeczenie wstrzymujace
w
zakresie
tlm
i
uzyskaly
od
egzekucji
nieruchomosci lub przedmiot6w razem z niqzajatych
i nie zostan4
i
,r^rr^,^rnil-a
icrcli
<a
rriawnione
ksiedze-avi€czYatei
w
jezeli
nie
sq
ujawnione
^L.a^L-^;^:
prawa
dozywotnika,
egzekucjE. Uzltkowanie, sluzebnoSci i ^..-,.
liielae:7,'ter'1g1l,l':
(oku.egz,ehDqlr I \ 1"::i:1
ygasna
yrn
w
da1s?
uwzglqdnione
bEdq
nie
liclracji.
rozpoczgciem
przed
zgloszone najp62niej na rrzy dni
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