
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michał Adamiecki
Kancelaria Komornicza nr I w Tychach

43-100 Tychy,  Begonii 4A

e-mail: tychy.adamiecki@komornik.pl
www: www.komornik-tychy-adamiecki.pl

rachunek bankowy:
 27 1050 1399 1000 0092 2355 8587

telefon: (32) 780-24-02, 501-146-828
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Tychy, 17.06.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michał Adamiecki na podstawie art. 1013(6) kpc 
w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.08.2021 r. o
godz.1000 w kancelarii komornika mieszczącej się w Tychach przy ul. Begonii 4a odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I
w trybie  egzekucji uproszczonej

prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Lędziny, przy ul. Ławeckiej, nr działki 898/132,
stanowiącej własność dłużnika Tomala Grzegorz  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr KA1T/00029632/8. Działka nr 898/132 ma powierzchnię 912,00 m2.
Nieruchomość zlokalizowana w północnej, peryferyjnej części Lędzin przy ul. Ławeckiej. W bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz tereny użytkowane rolniczo.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej, gazowej. Działka równa, ogrodzona, kształt foremny,
zagospodarowana jako pielęgnowany teren zieleni z nasadzeniami drzew i krzewów.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 122.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy
czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 91.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę 12.200,00 zł w kancelarii komornika najpóźniej na jeden dzień przed licytacją lub
przelewem na rachunek bankowy komornika: ING BŚ S.A. 27 1050 1399 1000 0092 2355 8587, uznanym do
godziny 1500 dnia poprzedzającego licytację. 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się. Zgodnie z art. 871 kpc
nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena
nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej
ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w
dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii lub na rachunek bankowy komornika do godziny
osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny,
traci rękojmię, a skutki przybicia wygasną (art. 867(2) kpc).
Dla osób zainteresowanych oględzinami licytowanej nieruchomości w okresie na 2 tygodnie przed licytacją
zostanie wyznaczony termin oględziny (dni powszednie w godzinach między 10:00 a 14:00). Oględziny
odbywają się w obecności komornika we wcześniej ustalonym terminie, pod warunkiem udostępnienia lokalu.
Jeśli lokal nie zostanie udostępniony oględziny nie odbędą się. Informacji o wyznaczonym terminie oględzin
udziela kancelaria pod numerami telefonów (32) 780-24-02, 501-146-828.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji 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 praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
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