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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik 
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.04.2019 r.  

o godz. 8.30 w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, ul. Leśna 4, w sali nr 6, odbędzie się
I licytacja

nieruchomości gruntowej w postaci działki o nr ew. 17/6 km 1 Obręb Łośnice, o pow. 5 799 m2, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytk. 192,90 m2, budynkiem garażowym z poddaszem 
użytkowym o pow. użytk. 156,70 m2 oraz urządzeniami budowlanymi trwale z gruntem związanymi, położonej: 
42-400 Zawiercie-Łośnice, ul. Piwniczna 17, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi KW CZ1Z/00039392/8.
Suma oszacowania wynosi 1 440 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
1 080 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest zgodnie z art. 962 §1 złożyć rękojmię w wysokości 
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 144 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, to jest 
w dniu 9.04.2019 r. przelewem na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa 
Krajowego O. w Katowicach: 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z dopiskiem ICo 393/17 albo w postaci 
książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu 
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby określone w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać od godziny 10.00 do godziny 14.00 na dwa tygodnie przed licytacją  
w porozumieniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul. Leśnej 4, Wydział 
Cywilny, odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego,  
z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie ICo 393/17.
Chętni do oglądania lokalu winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed 
licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Komornik: tel. 32 67 11 680.
Uwaga: Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca.


