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O B W I E S Z C Z E N I E
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu mgr Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

13.07.2017 o godzinie 10:30
w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMO ŚCI KW RA1G/00067158/3 
stanowiącej własność dłużnika:

Pietrusiak Daniel  
05-555 Rembertów ul. Główna 74

określonej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Rembertów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka
nr 114/2 o powierzchni 1802 m kw., arkusz mapy nr 1, obręb 0028_Rembertów, jednostka ewidencyjna
141806_5_Tarczyn-obszar wiejski, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, zabudowana
murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 263,93 m kw. dobudowanym do tego budynku murowanym
garażem o powierzchni użytkowej 22,58 m kw. oraz budynkiem murowanym gospodarczym o powierzchni użytkowej 42,98 m
kw. Działka nr 114/2 w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 34 m i długości około 53 m, jednym z
krótszych boków od strony południowej przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej oznaczonej jako działka nr 138 – droga
powiatowa jezdnia nr 2854W. Sąsiedztwo po tej samej stronie drogi to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek o
charakterze niemieszkalnym, a po drugiej stronie drogi także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i dalej cmentarz. Wzdłuż
drogi jednostronnie urządzony jest chodnik z kostki brukowej. Od frontu działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki na
słupkach metalowych i cokole betonowym – w ogrodzeniu tym od strony zachodniej jest brama i furtka z elementów
metalowych rozwierna oraz pośrodku jest brama z siatki rozwierna w ramach z rur metalowych. Od strony zachodniej jest
fragment o długości około 2 metrów ogrodzenia murowanego. Z tej strony jest ogrodzenie międzysąsiedzkie z siatki na
słupkach metalowych i cokole betonowym. Od strony wschodniej jest także ogrodzenie międzysąsiedzkie z siatki na słupkach
metalowych i cokole betonowym. Od strony północnej częściowo w granicy jest posadowiony murowany garaż dobudowany
do murowanego budynku mieszkalnego a częściowo jest ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych i cokole betonowym.
Ogrodzenie to według mapy zasadniczej nie jest w granicy tylko w całości postawione jest na działce 114/2 tak, że poza
ogrodzeniem pozostaje niewielka część działki zajętej. Działka położona jest w terenie z częściową dostępnością do
infrastruktury technicznej w postaci: wody, energii elektrycznej, gazu. Od strony wschodniej widoczne są szamba betonowe – 4
komory, wyłazy. Od ulicy Głównej na działce rośną dość duże drzewa i krzewy – 7 sosen, 3 modrzewie, 3 cisy, 4 brzozy, dąb,
7 świerków, 1 modrzew, 1 brzoza, 1 świerka, 3 cisy przy wjeździe do garażu, świerk, 7 świerków przy wejściu do budynku
mieszkalnego, 2 świerki z tyłu, przy budynku od frontu złotokap, czarny bez, sumak, kępy jaśminu. Na działce widoczne jest
przyłącze wodociągowe, gazowe i energetyczne, (szamba z tyłu). Teren działki płaski. Ciąg komunikacyjny za bramą z
elementów metalowych na tył działki i do budynku mieszkalnego utwardzony betonem, w pozostałym zakresie działka ma
trawnik. Od frontu działka jest zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym. Do budynku wykonane jest napowietrzne
przyłącze energetyczne i na ścianie jest skrzynka energetyczna. Z tyłu działki posadowiony jest murowany budynek
mieszkalny. Murowany budynek mieszkalny podpiwniczony, 1,5-kondygnacyjny z dachem 2-spadowym krytym dachówką

bitumiczną. Od strony drogi na poddaszu są dwa okna typu bawole oko, z tej też strony wykonany jest duży taras betonowy,
którego płyta nie jest oblicowana. Taras posiada metalowe rury do których przymocowana jest prowizoryczna siatka – stanowi
to barierkę. Rynny i rury na budynku pcv, okna pcv brązowe z szybą zespoloną, w podcieniu posadzka betonowa nie
oblicowana, drzwi wejściowe drewniane z naświetleniem malowane w miarę nowe, podokienniki z blachy. Elewacja w miejscu
ganku i dobudowanego garażu docieplona styropianem z wykonanym tynkiem cienkowarstwowym na cokole masa marmolit.
Pozostała część elewacji ma tynk strukturalny na podkładzie z kleju. Od strony zachodniej przybudowany jest ganek (nie
podpiwniczony nad którym jest taras bez barierek). Okna w podpiwniczeniu stare drewniane skrzynkowe. Z tyłu budynku
mieszkalnego przybudowany jest garaż – wrota metalowe uchylne, okienko nad garażem stare drewniane. W podpiwniczeniu
jest drugi garaż bo jest urządzony betonowy zjazd, są murki licowane lastriko, wrota metalowe podnoszone, mury oporowe w
złym stanie. Okna w ścianach szczytowych na poddaszu stare drewniane. Wokół budynku wykonana jest opaska betonowa.
Brak podbitki dachu i orynnowania z tyłu budynku. Na ganku okna w szczycie pcv oraz pcv w przyziemiu przy drzwiach
wejściowych. Instalacje: wodna z przyłączem do sieci, kanalizacyjna sanitarna – szambo, energia elektryczna – napowietrzna
do budynku gospodarczego i dalej do budynku mieszkalnego,  gazowa, c.o. – z pieca na paliwo stałe lub gazowe,  cwu – z
piecyka gazowego przepływowego. Garaż dobudowany – obiekt murowany z cegły, 1-kondygnacyjny przybudowany do ściany
szczytowej budynku mieszkalnego. Więźba dachowa drewniana jednospadowa z pokryciem gontem bitumicznym. Elewacja
docieplona styropianem z wykonanym tynkiem cienkowarstwowym. Zamierzona powierzchnia użytkowa 6,68 x 3,38 = 22,58 m
kw., posadzka betonowa, ściany i strop – tynkowane, malowane, okno stare drewniane, wrota metalowe podnoszone



Wiśniowski, kanał samochodowy, wysokość h = 2,70 m. Instalacja elektryczna. Murowany budynek gospodarczy
1-kondygnacyjny z dachem 2-spadowym kryty papą. Obiekt nie posiada orynnowania. Trzon kominowy murowany z cegły
ceramicznej, otynkowany z ubytkami. Frontowa część budynku posiada podpiwniczenie. Elewacja otynkowana i licowana jest
tynkiem strukturalnym. Schody wejściowe zewnętrzne betonowe nie oblicowane. Pokrycie dachowe z ubytkami. Do budynku
wykonane jest napowietrzne przyłącze energetyczne i na ścianie jest skrzynka energetyczna. Obiekt jest murowany z cegły
ceramicznej pełnej – widoczne elementy. Od strony wschodniej do ściany dobudowane jest murowane wc. Jedno z
pomieszczeń izolowane wykorzystywane było jako chłodnia. Instalacje: elektryczna. Dla nieruchomości urządzona jest księga
wieczysta numer KW RA1G/00067158/3 prowadzona w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 530.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 397.500,00zł. 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości: 53.000,00zł.
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze
komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu
Rejonowego w Grójcu, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą
przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji 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.
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POUCZENIE
Stosownie do treści art. 976 § 1 k.p.c. 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. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu. Komornik 
informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do
treści art.  4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Do nabycia nieruchomości rolnej
w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie
nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić
za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa
Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego),
a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy
uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.


