
Strona 1 z 2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg
Kancelaria Komornicza nr V w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 5, 44-300 Wodzisław Śląski

www.komornik-wodzislaw.com,  e-mail: kancelaria@komornik-wodzislaw.com
rachunek urzędowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 10 8436 0003 0101 0438 6999 0002

W odp. podać sygn. akt: Km 780/19, Km 2610/14, Km 816/16, Km
993/19, Km 994/19, Km 46/20, Km 47/20

Wodzisław Śląski, dnia 23.05.2022r.
id. pisma: 8022052300139

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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w
związku z art. 955 kpc, że 

w   dniu   20.07.2022  roku   o  godz.   09:50

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  17 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 

stanowiącej własność dłużników: Słotwiński Jerzy udział 4/6, Słotwiński Tomasz udział 1/6 oraz Suchy Katarzyna udział
1/6 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym na czwartym piętrze w budynku wielorodzinnym, w
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” z/s w Wodzisławiu Śląskim. Lokal składa się z dwóch pokoi (jeden z loggią
balkonową), kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 44,48 m2 (z przynależnym
pomieszczeniem piwnicy). Z własnością lokalu związany jest także udział wynoszący 5101 / 186255  części w
nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 
Nieruchomość położona jest w miejscowości: Wodzisław Śl. przy ul. Tysiąclecia 10/17.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., Wydziale V Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest
księga wieczysta o nr GL1W/00065118/4.

Udział w wysokości 4/6 oszacowany jest na kwotę 53 066,68 zł 

Cena wywoławcza ww. udziału wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 39 800,01 zł

Rękojmia w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 5 306,66 zł

Udział w wysokości 1/6 oszacowana jest na kwotę 13 266,66 zł 

Cena wywoławcza ww. udziału wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 9 950,00 zł

Rękojmia w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 1 326,66 zł

Udział w wysokości 1/6 oszacowana jest na kwotę 13 266,66 zł 

Cena wywoławcza ww. udziału wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 9 950,00 zł
Rękojmia w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 1 326,66 zł

Przystępujący do licytacji ww. udziałów zobowiązany jest złożyć ww. rękojmie uznane na rachunku urzędowym tut.
Komornika w Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie nr 10 8436 0003 0101 0438 6999 0002 lub wpłaconą
gotówką w godzinach otwarcia kancelarii tut. Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji.
Rękojmię można złożyć także w formie książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego
do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia Sadu o utracie rękojmi, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji w godz. od 14:00 do 16:00, w tym terminie można też
przeglądać operat szacunkowy, który znajduje się do wglądu w godzinach pracy kancelarii komornika pod adresem wskazanym w
nagłówku oraz zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej www.komornik-wodzislaw.com (akta postępowania
egzekucyjnego zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na tydzień przed terminem licytacji).
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Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli
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, jeśli 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. 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. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia
przetargu.

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg
Na oryginale właściwy podpis

Otrzymują do wiadomości:  

Strony postępowania:

Wierzyciele egzekwujący: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW" z/s w Wodzisławiu Śląskim
Bank Pocztowy SA z/s w Bydgoszczy (wierzyciel hipoteczny)
Dłużnicy: 
Słotwiński Jerzy 
Suchy Katarzyna 
Słotwiński Tomasz do rąk kuratora adwokat Pauliny Kościelnej-Wita

Ogłoszenia publiczne o licytacji:
- tablica ogłoszeń Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim
- strona internetowa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim tj. www.wodzislaw.sr.gov.pl
- tablica ogłoszeń Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego  (wysłano elektronicznie przez portal e-PUAP)
- strona internetowa Krajowej Rady Komorniczej tj. www.licytacje.komornik.pl
- strona internetowa tut. Komornika tj. www.komornik-wodzislaw.com

Właściwe urzędy:
- Urząd Skarbowy  w Wodzisławiu Śląskim (wysłano elektronicznie przez portal e-PUAP);
- ZUS Oddział Rybnik Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim (wysłano elektronicznie przez portal e-PUAP);
- Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego  (wysłano elektronicznie przez portal e-PUAP).
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