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

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Tarnowskich  Górach  Tomasz  Adamski   Kancelaria
Komornicza  nr  I  w  Tarnowskich  Górach,  42-600  Tarnowskie  Góry,  ul.  Opolska  10/6  zawiadamia  na

podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136§1 kpc, że  w dniu 27.11.2020r o godz. 09.15 na terenie
wskazanej poniżej nieruchomości tj. na działce nr 1133/8 w Piekarach Śląskich, między ulicami dr
Janusza Daaba, a ul. Brynicką odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
niezabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą
o  numerze  GL1T/00034890/1.  Właścicielami  nieruchomości  są  dłużnicy  Marek  Flak  oraz  Julia  Flak.
Nieruchomość położona jest  w woj.  śląskim,  gminie  m.  Piekary Śląskie,  miejscowości  Piekary Śląskie,
między ulicami  dr  Janusza Daaba,  a  ul.  Brynicką,  obrębie  0001 Kozłowa Góra,  obrębie  ewidencyjnym
247101_1.0001,  Kozłowa  Góra,  jednostka  rejestrowa  G.1123.  Na  nieruchomość  składa  się  z  działka
ewidencyjna  nr  1133/8,  o  powierzchni  0,1000 ha,  tj.  1000 m

2
.  Zgodnie  z  zapisami  miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  nieruchomość  położona  jest  w  terenie  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej. Nieruchomo ść posiada możliwy dostęp do pełnego podstawowego uzbrojenia terenu, tj.�
W, E, G, K. Media są poprowadzone zarówno w drodze graniczącej po zachodniej części z działką jak i
drodze  oddalonej  o  40  metrów  biegnącej  na  południe  od  nieruchomości.  Nieruchomość  nie  posiada
bezpo średniego dostępu do  drogi  publicznej,  dojazd  do nieruchomo ści  odbywa się  z  ulicy  Janusza� �
Daaba ok. 40 metrów drogą wewnętrzną przez działkę 1137/8 (która stanowi drogę wewnętrzną ale nie jest
drogą publiczną).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  144.460,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 108.345,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 14.446,00 zł  najpóźniej w dniu
poprzedzającym  przetarg  tj.  26.11.2020r  w  gotówce  płatnej  w  kancelarii  komornika  lub   na   konto
Komornika: ING Bank   Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.  
Z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID- 19 (koronawirusa) brać udział w czynnościach
mogą jedynie osoby uczestniczące w licytacji tj. osoby które wpłaciły rękojmię lub ich pełnomocnicy.
Ponadto  uczestnicy  powinni  pamiętać  o  obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa  oraz  o  utrzymywaniu
dystansu 1,5 m od siebie.
Nieruchomość  można oglądać w dniu 17.11.2020r w godz. 10.00-10.30 oraz w dniu 24.11.2020r w godz.
14.00-14.30. O planowanym udziale w wizji należy powiadomić, także telefonicznie, komornika.
Operat szacunkowy ww. nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika w każdy piątek w godzinach 10.00-14.00
lub po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 504 207 582 lub 570 750 931.
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 spod
egzekucji  tej  nieruchomości  lub  innych  przedmiotów razem z  nią  zajętych  i  uzyskały  w tym zakresie  orzeczenie
wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
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.
Nabywca obowiązany jest  zapłacić  cenę nabycia  natychmiast  po  udzieleniu mu przybicia.  Gdy jednak cena
przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie
mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu
następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny
osiemnastej  dnia następnego.  Jeżeli  ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,  cenę
uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie
warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Pełnomocnictwo do udziału
w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o



pełnomocnictwo  udzielone  adwokatowi  lub  radcy  prawnemu. Po  zapłaceniu  przez  nabywcę  sumy  sąd
niezwłocznie  wydaje  postanowienie  o  przysądzeniu  własności.

                                                  Komornik Sądowy
                                                                                                                               Tomasz Adamski




