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OBWIESZCZENIE     O PIERWSZEJ     LICYTACJI NIERUCHOMO  ŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ  

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Tarnowskich  Górach Tomasz  Adamski na  podstawie

art. 986 4  §  3 kpc  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  o  godzinie 11.00  w  dniu  02.03.2023  na  portalu https://e-
licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego  położonego przy  ulicy Pola 19, 42-
600 Tarnowskie Góry, ustanowionego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Opolska 24, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry)  prowadzi księgę
wieczystą o numerze GL1T/00024650/4.

Opis nieruchomości:

Licytowane prawo użytkowania  wieczystego  nieruchomości  ustanowiono  do  17.09.2072r.  Nieruchomość,  na  której
ustanowiono licytowane prawo ma powierzchnię 4920 mkw i obejmuje działkę nr 720/27. Działka ta jest podłużna o
kształcie foremnym zbliżonym do prostokąta, Na nieruchomości znajdują się pozostałości murów oraz częściowego
zadaszenia po fermie drobiu typu Brojler. Mury wykonane są częściowo z żużlobetonu oraz betonu komórkowego, w
części dwukondygnacyjnej ściany murowane z cegły/ bloczków żużlobetonowych oraz stopy betonowe. Konstrukcja w
stanie awaryjnym nadającą się  wyłącznie do  rozbiórki.  Stropy  wykazują  dużą strzałkę ugięcia  przez  co stanowią
zagrożenie do otoczenia. Nieruchomość, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, położona
jest na obszarze objętym zapisem 2SO-RUII- tereny gospodarki rolnej, ogrodniczej i hodowlanej obejmujące: obiekty
związane z produkcją rolną,  ogrodniczą, hodowlaną - w zakresie chowu i  hodowli  drobiu, przetwórstwem rolno –
spożywczym,  zabudowę  zagrodową.  Nieruchomość,  na  której  ustanowiono  licytowane  prawo,  ma  charakter
nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z
2022. poz. 2569). Zgodnie zatem z art. 4 ust.1 w zw. z art. 2c tej ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu licytowanego prawa do nieruchomości za
zapłatą ceny tego prawa.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  09.03.2023 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania  wynosi 43 000,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa 3/4 sumy oszacowania  i  wynosi 32 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
4 300,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322 najpóźniej na
2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy
pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego,
oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli
potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków
poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia
tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN

16.02.2023 - 
02.03.2023

07:00 - 21:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

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,  iż  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.

Komornik Sądowy
Tomasz Adamski




