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

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 września 2022 roku o godz. 9:50
w sali D-105 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie
się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 87 położony w Krakowie przy ul.
Mazowieckiej 125 o powierzchni użytkowej 50,28 m2, składający się z przedpokoju, łazienki z
WC, jasnej kuchni i 2 pokoi (w tym jednego przechodniego) oraz przynależnej piwnicy
(powierzchnia łącznie z piwnicą 53,56 m2), objętej księgą wieczystą KR1P/00402599/8,
prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w
Krakowie o numerze. Nieruchomości stanowi własność dłużniczki Krystyny Burda-Dyszy.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej obj. kw nr KR1P/00061273/4, która stanowi prawo
użytkowania wieczystego oraz części budynku  i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 
w udziale wynoszącym 5356/729793 częściach. 
Suma oszacowana nieruchomości wynosi  
410 184,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery zł ).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 
307 638,00 zł (trzysta siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem zł).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w gotówce lub na rachunek komornika w Alior
Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub
wpłaty gotówki w kasie kancelarii) 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 dniu 24 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 zaś protokół opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w
biurze komornika. 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, 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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