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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu zawiadamia na
podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. i 983 k.p.c., że w dniu:

13.06.2019 r. o godzinie 13:00
w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW RA1G/00027824/1 
stanowiącej własność dłużnika:

Kalwarczyk Bożena
określonej jako: nieruchomość gruntowa położona: 
- w obrębie 0002_Bieliny, arkusz mapy nr 1, jednostka ewidencyjna 140608_5_Nowe Miasto nad Pilicą, gmina Nowe Miasto nad Pilicą,
powiat grójecki, województwo mazowieckie obejmująca działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 309, 316, 447, 554, 1379/1 i 1459/1 o
łącznej powierzchni 1,8000 ha, 
- w obrębie 0003_Bieliny Kolonia, arkusz mapy nr 1, jednostka ewidencyjna 140608_5_Nowe Miasto nad Pilicą, gmina Nowe Miasto nad
Pilicą, powiat grójecki, województwo mazowieckie obejmująca działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 290, 291, 352, 353, 387, 388, 401
i 402 o łącznej powierzchni 5,5000 ha. 
Działka nr 309 o powierzchni 0,0700 ha w kształcie trójkąta, jednym z boków przylega do lokalnej drogi o nawierzchni gruntowej
oznaczonej jako działka nr 838/1 i nr 307/1 których właścicielem jest Gmina Nowe Miasto.. Działka o płaskim terenie. Działka nie jest
ogrodzona, nie jest zabudowana, nie jest zakrzaczona. Działka jest użytkowana rolniczo. Działka z nasadzeniami roślinnymi w postaci
krzewów porzeczki – oszacowany wiek ~10 lat.  Nasadzenia porzeczki na całej powierzchni działki. Sąsiedztwo to tereny zadrzewione.
Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka nr 316 o powierzchni 0,5100 ha w kształcie wydłużonego
prostokąta o szerokości frontu około 13 metrów i średniej długości około 390 metrów, od strony zachodniej przylega do lokalnej drogi o
nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 304/1 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto. Teren działki lekko pofałdowany. Od
strony zachodniej działka jest porośnięta sosną z sadzenia dość rzadko w wieku ~15 lat. Na samym końcu działki są doły. Działka położona
w niewielkim kompleksie leśnym, ale w otoczeniu są też grunty rolne. Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej.
Działka nr 447 o powierzchni 0,2400 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 23 metrów i długości około 105
metrów, od strony południowej przylega do lokalnej drogi o nawierzchni utwardzonej tłuczniem oznaczonej jako działka nr 804/1 której
posiadaczem jest powiat grójecki. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, nie jest zakrzaczona. Działka jest użytkowana rolniczo -
odłogowana. Teren działki płaski z lekkim skłonem w kierunku od drogi. Sąsiedztwo to tereny użytkowane rolniczo, niezabudowane.
Zabudowa zagrodowa jest w oddaleniu. Nad działką równolegle do dłuższego boku przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna SN.
Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka nr 554 o powierzchni 0,1700 ha w kształcie wielokąta od strony
drogi nr 395 o szerokości frontu około 23 metrów. Od strony wschodniej działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach
betonowych i w ogrodzeniu tym jest brama z elementów metalowych rozwierna. Od strony zachodniej działka nie jest ogrodzona. Teren
działki płaski z łagodnym spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Od strony północno-wschodniej działka jest ogrodzona
ogrodzeniem z siatki na słupkach betonowych i w ogrodzeniu tym jest brama i furtka rozwierna z elementów metalowych. Przy budynku
mieszkalnym rosną też krzewy ozdobne. Przy budynku mieszkalnym jest studnia kopana z kręgów. Działka od strony północno-wschodniej
przylega do drogi o nawierzchni stabilizowanej tłuczniem oznaczonej jako działka nr 395 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto ale
wjazd jest urządzony od strony południowej od drogi asfaltowej oznaczonej jako działka nr 574/1 której właścicielem jest Gmina Nowe
Miasto poprzez sąsiednią działkę nie zajętą. Działka położona w terenie z częściowym dostępem infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo to
zabudowa zagrodowa. Działka zabudowana obiektami przekraczającymi granice działki: drewniano-murowaną stodołą o powierzchni
użytkowej 156,54 m kw. z dobudowaną wiatą konstrukcji drewnianej o powierzchni 25,65 m kw. – częściowo posadowiona na działce nr
545 i nr 555, murowanym obiektem budowlanym – przechowalnią owoców o powierzchni użytkowej 67,83 m kw.– posadowionym od
strony zachodniej, częściowo na działce nr 545, murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 70,32 m kw.–
posadowionym wzdłuż zachodniej granicy - częściowo na działce nr 545, murowanym budynkiem garażowym z piwnicą o powierzchni
użytkowej 33,16 m kw. – posadowionym przy wschodniej granicy - częściowo na działce nr 555, 5. murowanym budynkiem mieszkalnym o
powierzchni użytkowej 91,63 m kw. częściowo posadowionym na działce nr 545. Działka nr 1379/1 o powierzchni 0,5500 ha w kształcie
wydłużonego prostokąta o szerokości frontu około 6 metrów i długości około 870 metrów. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona. Działka
porośnięta sosną ~45 letnią. Dojazd, dojście odbywa się z drogi o nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 1365 której
właścicielem jest Gmina Nowe Miasto. Obok jest rzeka Pilica. Działka położona w kompleskie leśnym, bez dostępu do infrastuktury
techicznej. Działka nr 1459/1 o powierzchni 0,2600 ha w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu około 4 metrów i długości
około 605 metrów. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona. Działka porośnięta sosną ~45 letnią. Dojazd, dojście odbywa się z drogi o
nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 1365 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto. Obok jest rzeka Pilica. Działka
położona w kompleskie leśnym, bez dostępu do infrastuktury techicznej. Działka nr 290 o powierzchni 0,3000 ha w kształcie wydłużonego
prostokąta o szerokości frontu około 6 metrów i długości około 470 metrów. Teren działki płaski. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona,
użytkowana rolniczo. Działka z nasadzeniami roślinnymi od drogi a dalej działka użytkowana rolniczo – łąka. Nasadzenia roślinne: jabłoń w
ilości 100 szt. których wiek określono na ok. 6 lat. Działka z jednej strony przylega do drogi o nawierzchni gruntowej stabilizowanej
tłuczniem oznaczonej jako działka nr 396 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą. Sąsiedztwo to tereny użytkowane
rolniczo, w otoczeniu jest zabudowa zagrodowa. Działka bez dostępu do unfrastruktury technicznej. Działka nr 291 o powierzchni 0,3400
ha w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu około 7 metrów i długości około 470 metrów. Teren działki płaski. Działka nie
zabudowana, nie ogrodzona, użytkowana rolniczo. Działka z nasadzeniami roślinnymi a dalej użytkowana rolniczo – łąka. Nasadzenia
roślinne: jabłoń w ilości 100 szt. których wiek określono na ok. 6 lat. Działka z jednej strony przylega do drogi o nawierzchni gruntowej
stabilizowanej tłuczniem oznaczonej jako działka nr 396 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą. Sąsiedztwo to tereny



użytkowane rolniczo, w otoczeniu jest zabudowa zagrodowa. Działka bez dostępu do unfrastruktury technicznej. Działka nr 401 o
powierzchni 0,0200 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 6 metrów i długości około 30 metrów. Działka nie zabudowana, nie
ogrodzona, nie zagospodarowana. Użytkowana rolniczo. Działka z jednej strony przylega do drogi o nawierzchni gruntowej stabilizowanej
tłuczniem oznaczonej jako działka nr 396 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą. Sąsiedztwo to tereny użytkowane
rolniczo, w otoczeniu jest zabudowa zagrodowa. Działka bez dostępu do unfrastruktury technicznej. Działka nr 402 o powierzchni 0,0200
ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 6 metrów i długości około 30 metrów. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona, nie
zagospodarowana. Użytkowana rolniczo. Działka z jednej strony przylega do drogi o nawierzchni gruntowej stabilizowanej tłuczniem
oznaczonej jako działka nr 396 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą. Sąsiedztwo to tereny użytkowane rolniczo, w
otoczeniu jest zabudowa zagrodowa. Działka bez dostępu do unfrastruktury technicznej. Działka nr 352 o powierzchni 1,5700 ha w
kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu około 27 metrów i długości około 650 metrów. Przez działkę bliżej północnej granicy
przechodzi rów melioracyjny. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona, użytkowana rolniczo. Działka z nasadzeniami roślinnymi.
Nasadzenia roślinne: jabłoń w ilości 2122 szt. których wiek określono na ok 12 lat. Działka z jednej strony przylega do drogi o nawierzchni
gruntowej stabilizowanej tłuczniem oznaczonej jako działka nr 363 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto. Sąsiedztwo to bardzo
luźna zabudowa zagrodowa. Działki położone w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka nr 353 o powierzchni 1,5300 ha w
kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości frontu około 24 metrów i długości około 650 metrów. Teren działki płaski. Działka nie jest
ogrodzona. Przez działkę bliżej północnej granicy przechodzi rów melioracyjny. W prawej granicy są posadowione betonowe słupki co
około 10 m. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona, użytkowana rolniczo. Działka z nasadzeniami roślinnymi. Od prawej strony na działce
rośnie 4 rzędy krzewów porzeczki. Za rowem rośnie 5 rzędów jabłoni w rozstawie co około 160 cm. Nasadzenia roślinne: jabłoń w ilości
113 szt. których wiek określono na ok. 20 lat, jabłoń w ilości 810 szt. których wiek określono na ok. 15 lat,  jabłoń w ilości 212 szt. których
wiek określono na ok. 12 lat, porzeczka na pow. ok. 0,8000 ha których wiek określono na ok. 10 lat. Działka z jednej strony przylega do
drogi o nawierzchni gruntowej stabilizowanej tłuczniem oznaczonej jako działka nr 363 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto.
Sąsiedztwo to bardzo luźna zabudowa zagrodowa. Działki położone w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka nr 387 o
powierzchni 0,8400 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 24 metrów i długości około 350 metrów. Teren działki płaski. Od
strony zachodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki. Wzdłuż ogrodzenia działki przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna
SN. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona, użytkowana rolniczo. Działka z nasadzeniami roślinnymi. Nasadzenia roślinne: czereśnia w
ilości 368 szt. których wiek określono na ok. 15 lat oraz jabłoń w ilości 380 szt. których wiek określono na ok. 15 lat. Działka z jednej strony
przylega  do drogi o nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 395 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto a z drugiej strony
też do drogi o nawierzchni gruntowej stabilizowanej tłuczniem oznaczonej jako działka nr 363 której właścicielem jest Gmina Nowe Miasto.
Sąsiedztwo to bardzo luźna zabudowa zagrodowa. Działki położone w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka nr 388 o
powierzchni 0,8800 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 25 metrów i długości około 350 metrów. Działka z nasadzeniami
roślinnymi. Od strony południowej na działce rośnie kilka starych wiśni bez wartości, są też widoczne pnie po wykarczowanych drzewach.
Wzdłuż wschodniej granicy są w gruncie słupki betonowe 14 szt. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona, użytkowana rolniczo. Działka z
nasadzeniami roślinnymi. Nasadzenia roślinne: jabłoń w ilości 248 szt. których wiek określono na ok. 12 lat, jabłoń w ilości 76 szt. których
wiek określono na ok. 15 lat, jabłoń w ilości 25 szt. których wiek określono na ok. 2 lata, czereśnia w ilości 75 szt. których wiek określono
na ok. 2 lata, Działka z jednej strony przylega  do drogi o nawierzchni gruntowej oznaczonej jako działka nr 395 której właścicielem jest
Gmina Nowe Miasto a z drugiej strony też do drogi o nawierzchni gruntowej stabilizowanej tłuczniem oznaczonej jako działka nr 363 której
właścicielem jest Gmina Nowe Miasto. Sąsiedztwo to bardzo luźna zabudowa zagrodowa. Działki położone w terenie bez dostępu
infrastruktury technicznej.

Nr księgi wieczystej Nr działki Suma oszacowania Cena wywołania wynosi 2/3
sumy oszacowania

Wysokość rękojmi wynosi
10% sumy oszacowania

Termin uiszczenia
rękojmi

RA1G/00027824/1 309 700,00 zł. 466,67 zł. 70,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 316 9.000,00 zł. 6.000,00 zł. 900,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 447 2.500,00 zł. 1.666,67 zł. 250,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 554 120.000,00 zł. 80.000,00 zł. 12.000,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 1379/1 11.000,00 zł. 7.333,33 zł. 1.100,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 1459/1 5.000,00 zł. 3.333,33 zł. 500,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 290 12.000,00 zł. 8.000,00 zł. 1.200,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 291 13.000,00 zł. 8.666,67 zł. 1.300,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 352 89.000,00 zł. 59.333,33 zł. 8.900,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 353 62.000,00 zł. 41.333,33 zł. 6.200,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 387 39.000,00 zł. 26.000,00 zł. 3.900,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 388 38.000,00 zł. 25.333,33 zł. 3.800,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 401 500,00 zł. 333,33 zł. 50,00 zł. dzień przed licytacją
RA1G/00027824/1 402 500,00 zł. 333,33 zł. 50,00 zł. dzień przed licytacją

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię 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.

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.


