Km 1081/18 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
PO2P/00132133/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2020r o godzinie 10.00 w sali nr 8 Sądu
Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy
al. .Marcinkowskiego Karola 32,odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości położonej: Poznań, ul. Wagrowskej 5 nr działki 5/5 w Poznaniu dla której Sąd
Rejonowy VI Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze
KW PO2P/00132133/6.
Działka nr 5/5 o powierzchni 14 562 m 2, posiada kształt zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu jest płaskie. Na
działce znajdują się słupki betonowe, stanowiące fragment ogrodzenia, nie pokrywającego się w pełni z obrysem
granicy działki. Parcela zabudowana destruktem budynku magazynowego, od dłuższego czasu nieużytkowanego.
Działka porośnięta kilkunastoletnim drzewostanem mieszanym, na terenie wytworzył się różnowiekowy,
różnogatunkowy drzewostan, pochodzący przede wszystkim z samosiewu. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega
równolegle.
Budynek kilkunastoletni, składający się z dwóch części – części magazynowej oraz części socjalnej, do której dostęp
odbywał się poprzez łącznik. Każda z części wybudowana została na rzucie zbliżonym do prostokąta, w technologii
mieszanej. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, przykryty jest dachem dwuspadowym. Budynek położony jest w
centralnej części działki 5/5. Obiekt od kilku lat nieużytkowany. W wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia został
on w całości zdewastowany. Wszystkie drzwi oraz bramy zostały zdemontowane wraz z ościeżnicami, natomiast w
oknach powybijano wszystkie szyby. Zarówno pokrycia ścienne jak i posadzki zostały zniszczone. W części tylnej
obiektu widoczne są na ścianach i suficie ślady po pożarze.
Uzbrojenie terenu: kanalizacja – w zasięgu, sieć wodociągowa – na działce, energia elektryczna - w ulicy Wagrowskiej,
przewód telekomunikacyjny - w ulicy Wagrowskiej.

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę (brutto)

6 125 400,00

zł

Cena wywołania wynosi 4 594 050,00 zł i stanowi 3/4 sumy oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
tj. 612 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika rękojmia
może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej do dnia
poprzedzającego licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika
BNP Paribas Bank Polska S.A. 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją
wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu, oraz w kancelarii obejrzeć odpis
protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
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, że 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

Komornik Sądowy
Mirosław Fiałkowski

