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tel kancelarii 17 8525140 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art.

9864 § 3 kpc, że w dniu 01 września 2022r., o godz. 1200 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I 

nieruchomości lokalowej nr 3, o pow. użytkowej 88,30 m², położonej w budynku mieszkalnym nr 7/11, w zabudowie
szeregowej, przy ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie. Z własnością lokalu związany jest udział 8830/18381 części
w częściach wspólnych budynku nr 7/11 i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku przez właścicieli lokali oraz
prawo współwłasności gruntu położonego na działce nr ew. 341 w obrębie 210 w Rzeszowie. Dojazd do nieruchomości
możliwy jest drogami o nawierzchni bitumicznej (od strony ul. Uroczej) i z kostki betonowej (od ul. Nowowiejskiej).
Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej - sieć elektroenergetyczną, kanalizacyjną, wodociągową, gazową,
telekomunikacyjną. Do budynku wykonane są przyłącza ww. sieci. Lokal składa się z pomieszczeń położonych na
drugiej kondygnacji budynku (pierwszym piętrze): dwóch pokoi (jeden pokój na antresoli), kuchni, łazienki z wc,
korytarza, do lokalu przynależy piwnica i garaż z pomieszczeniem opisywanym jako warsztat. Do przedmiotowego
lokalu wykonano przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania z piecem gazowym
dwufunkcyjnym, a także instalację domofonową.Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00096988/4
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 341 900,00 zł. Cena wywołania 256 425,00 zł. 

Rękojmia 34 190,00 zł.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu:
08 września 2022r. o godz. 12:00

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, w gotówce lub wpłacić rękojmię na
konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt:
KM 1258/20. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią
licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia
o przybicu:  numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku
małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania,
czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania
wynika z przepisów odrębnych ustaw. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii
komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel. 178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii:
http://www.rzeszow-komornik.pl/ 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni
powszednie w godzinach: 08:00 - 14:00.

Stosownie do art. 976 kpc., 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. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc. wzywam : Organ
Wykonawczy Gminy i Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz Organy Ubezpieczeń Społecznych
do złożenia najpóźniej w terminie licytacji zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień
licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń do nabywcy. Jednocześnie informuję że
wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 kpc., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają



obowiązek - przed prawomocnym przysądzeniem własności - złożyć również tytuły wykonawcze, pod rygorem utraty
prawa uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej  z egzekucji. (art. 1036 kpc.)  

Komornik Sądowy
                        Jakub Kwater

Obowiązkowym elementem umożliwiającym uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja na
portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołączenie do licytacji.

Pouczenia:
1) art. 967 kpc. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę),
aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia
z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia,
nieprzekraczający jednak miesiąca. 
2) art. 969 kpc. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji
należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta
wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
3) art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów
razem z nią nabytych.
4) art. 976.  § 1. 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 przetargu.
5) art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
6) art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy
egzekucję.
7) art. 9867. § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
8) art. 9868. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do
przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym
systemie konto


