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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny zgodnie z art 867 w zw. z art. 10136 kpc w
toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że dnia

19-10-2022r. o godz. 10:00 

w Kancelarii Komornika mieszczącej się 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 3A odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI  
gruntowej niezabudowanej, działka nr 5 i 6, położonej: 62-220 Niechanowo, Drachowo, dla której  Sąd Rejonowy w
Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1G/00015524/2. Właścicielem
nieruchomości jest Mirosław Chałupka. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości
Drachowo, gmina Niechanowo. Na nieruchomość składają się: działka nr 5 o powierzchni 2,6900ha; działka nr 6 o
powierzchni 2,2300ha. Działka nr 6 zlokalizowana jest drodze gruntowej, do ulicy utwardzonej asfaltem około 200m.
Działka nr 5 nie posiada dostępu do drogi – dojazd odbywa się poprzez działkę nr 6. Dobry dojazd do nieruchomości
sprzętem rolniczym oraz samochodem. Sąsiedztwo działek stanowią grunty zabudowane i pola uprawne. Pełna
infrastruktura społeczna zlokalizowana w niedalekiej odległości od wycenianych działek w Niechanowie w odległości
około 2,5km. Działki uprawiane rolniczo.
Suma oszacowania prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 5, dz. nr 6
wynosi: 364 220,00zł
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania tj. 273 165,00 zł
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania: 36 422,00zł
Rękojmię należy wpłacić na dzień przed licytacją w kancelarii komornika albo na konto komornika: PKO BP SA
Oddział 1 w Poznaniu  46 10204027 0000 1802 1165 9192 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą
wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu
udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie
wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej
rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo
jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc w zw. z art. 1013(6) § 1
kpc). Nabywa 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
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 Zgodnie z przepisem art. 867(2) § 2 w zw. z art. 1013(6) §1  kpc w przetargu nie
mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w
przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o
pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w
kancelarii komornika. 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. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

      Komornik Sądowy

      Przemysław Górny


