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O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michał Adamiecki zawiadamia na podstawie art. 953
kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09.07.2021 r. o godz.13 00 w Wydziale Cywilnym Sądu
Rejonowego w Tychach ul.Budowlanych 33 w sali 103 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Lędziny, przy ul. Pokoju 5 nr działki 1959/52
stanowiącej własność dłużnika "BIG FISH"  Sp. z o.o. posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Tychach nr KA1T/00026592/4.
Działka nr 1959/52 ma powierzchnię 6400 m2 i zabudowana jest dwoma budynkami
magazynowo-garażowym o pow. 329,21 m2 i kompleksem budynków o pow. użytkowej 1448,68 m2 oraz
budowlą- wiatą na makulaturę i pow. użytkowej 120,00 m2. Działka o regularnym kształcie, płaska, uzbrojona
w sieć emergetyczną, wodną i kanalizacyjną. Teren ogrodzony. Dostęp do drogi publicznej średni - na
podstawie decyzji zezwalającej na zjazd publiczny z drogi powiatowej - ul. Oficerskiej - zjazd nie urządzony.
Budynek magazynowo-garażowy - wolnostojącym, niepodpiwniczony, parterowy, wykonany 
w konstrukcji szkieletowej wypełnionej pustakiem, wybudowany w latach 70-tych. W budynku znajduje się
chłodnia, garaż, magazyn i wiata. Stan techniczny budynku dobry. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę
1.600.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.
kwotę 1.200.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę 160.000,00 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. 
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.
Akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym tej nieruchomości, sporządzonym przez biegłego sądowego
do 2 tygodni przed licytacją znajdują się w kancelarii komornika. W tym czasie można przeglądać operat, w
godzinach pracy kancelarii. Na dwa tygodnie przed licytacją całość dokumentacji wraz z operatem jest
przekazywana do Sądu Rejonowego. 
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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