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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 13:30
w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMO ŚCI KW RA1G/00077920/9 
stanowiącej własność dłużników:

Rek Eugeniusz 
05-620 Błędów Bolesławiec Leśny 11
Rek Halina 
05-620 Błędów Bolesławiec Leśny 11

określonej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bolesławiec Leśny arkusz mapy nr 1, obręb – 0006
Bolesławiec Leśny, jednostka ewidencyjna 140602_2_Błędów, gmina Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie
obejmująca działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 13/1 o powierzchni 2,4361 ha i nr 13/2 o powierzchni 1,5510 ha, o
łącznej powierzchni 3,9871 ha, w tym działka nr 13/2 zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o
powierzchni użytkowej 198,24 m2, murowanym garażem dobudowanym do szczytu budynku inwentarskiego o powierzchni
użytkowej 24,65 m2, murowanym budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 105,54 m2, murowaną stodołą o
powierzchni użytkowej 173,63 m2 i murowanym kurnikiem dobudowanym do stodoły o powierzchni użytkowej 20,25 m2.
Istnieje rozbieżność pomiędzy działem I księgi wieczystej RA1G/00077920/9 a wypisem z ewidencji gruntów polegająca na
nie ujawnieniu w księdze działek powstałych w wyniku podziału a także na różnicy w powierzchni działki podlegającej
podziałowi i działek powstałych w wyniku podziału. Według wykazu zmian gruntowych z projektem podziału działki nr 13 z
2014 roku: Działka nr 13 o powierzchni 4,0700 ha została podzielona na działki: nr 13/1 o powierzchni 2,4361 ha i nr 13/2 o
powierzchni 1,5510 ha. Powierzchnia działki uległa zmianie w niezmienionych granicach.  Działka nr 13/1 o powierzchni
2,4361 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 44 metrów i długości około 550 metrów jednym krótszym bokiem
przylega do drogi gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 99 oznaczonej na mapie jako użytek „dr” –
granica województwa mazowieckiego z łódzkim. Sąsiedztwo z tej strony to tereny rolne. Teren działki płaski, lekko
pofałdowany. Działkę przecina rów melioracyjny. Działka od strony północnej i zachodniej posiada ogrodzenie
międzysąsiedzkie z siatki na słupkach betonowych. Działka nie jest zabudowana. Na działce są nasadzenia roślinne w postaci
sadu jabłoniowego i niewielkiej kwatery śliw i wi śni. Drugim krótszym bokiem przylega do działki nr 13/2. Opis nasadzeń
roślinnych :  jabłonie w wieku 5 lat – 1200 sztuk,  jabłonie w wieku 7 lat – 1350 sztuk, jabłonie w wieku 14 lat – 1350 sztuk, 
wiśnie w wieku 6 lat – 100 sztuk, śliwa w wieku 10 lat- 150 sztuk. Działka nr 13/2 o powierzchni 1,5510 ha w kształcie
wielokąta foremnego jednym z krótszych boków przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 27 której właścicielem jest Gmina Błędów. W tej drodze jest dostępność do infrastruktury technicznej w
postaci: energii elektrycznej, telefonu, gazu i oczyszczalni ekologicznej. Drugim krótszym bokiem przylega do działki nr 13/1.
Od drogi działka jest ogrodzona niską siatką na słupkach metalowych i jest brama rozwierna i furtka z elementów metalowych.
Część siatki rozpięta jest na słupkach betonowych. Z lewej strony na części siedliskowej działka jest ogrodzona siatką na
słupkach betonowych. Z prawej strony aż do wcięcia działka jest ogrodzona siatką na słupkach betonowych. Od frontu na
działce rosną ozdobne drzewa i krzewy, ciągi komunikacyjne są utwardzone. Za stodołą jest sad do końca działki o mieszanej
strukturze – jabłoń, wiśnia i czereśnia. Sąsiedztwo to luźna zabudowa zagrodowa i tereny rolne. Opis nasadzeń roślinnych: 
jabłonie w wieku 7 lat – 660 sztuk,  jabłonie w wieku 14 lat – 160 sztuk , wiśnie w wieku 6 lat – 500 sztuk, czereśnie w wieku 6
lat- 200 sztuk.Działka 13/2 jest zabudowana: murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej
198,24 m2,murowanym garażem dobudowanym do szczytu budynku inwentarskiego o powierzchni użytkowej 24,65 m2,
murowanym budynkiem inwentarskim o powierzchni użytkowej 105,54 m2, murowaną stodołą o powierzchni użytkowej
173,63m2,murowanym kurnikiem dobudowanym do stodoły o powierzchni użytkowej 20,25 m2. Murowany budynek
mieszkalny jednorodzinny podpiwniczony (wysokość h-180 cm) wolnostojący, piętrowy o powierzchni użytkowej 198,24 m2
kryty papą termozgrzewalną na stropodachu. Elewacja otynkowana. Instalacje w budynku: wodociągowa, kanalizacyjna,
energii elektrycznej, gazu ziemnego, centralnego ogrzewania z pieca na paliwo stałe. Rok budowy budynku wynosi: lata 70-te.
Murowany garaż o jednej kondygnacji dobudowany do szczytu budynku inwentarskiego o powierzchni użytkowej 24,65 m2,
murowany z cegły cementowej. Wierzeje drewniane, posadzka betonowa, stropodach betonowy + papa, ściany nie tynkowane.
Obiekt posiada instalację elektryczną. Rok budowy ~1973. Murowany budynek inwentarski jednokondygnacyjny o
powierzchni użytkowej 105,54 m2. Dach kryty blachą płaską. Obiekt posiada instalację elektryczną, rok budowy ~1973.
Stodoła dwuklepiskowa  murowana z cegły cementowej, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Wierzeje z tyłu za stodołą

drewniane. Przeznaczona na przechowalnię. Obiekt posiada instalację elektryczną, powierzchnia użytkowa 173,63 m,
2  

rok
budowy ~1973. Kurnik dobudowany do prawego szczytu stodoły posiada jedną kondygnację, murowany z pustaka szlakowego
i materiałów różnych. Posiada zadaszenie jednospadowe drewniane bez stropu z pokryciem papą asfaltową, podłoże gruntowe.



Obiekt posiada instalację elektryczną, rok budowy ~1998. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW
RA1G/00077920/9 prowadzona w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu. Nieruchomość oszacowana
jest na kwotę: 537.000,00 zł.  za całą nieruchomość, w tym: działka 13/1 oszacowana jest na kwotę: 196.000,00 zł, zaś
działka o nr 13/2 oszacowana jest na kwotę 341.000,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 402.750,00zł. za całą nieruchomość, w
tym: cena wywołania za działkę nr 13/1 wynosi: 147.000,00 zł, zaś cena wywołania za działkę o nr 13/2 wynosi
255.750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości:
53.700,00zł. za całą nieruchomość, w tym rękojmia za działkę 13/1 wynosi  19.600,00 zł, zaś rękojmia za działkę 13/2 wynosi
34.100,00 zł najpóźniej w dniu przetargu 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.


