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OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza nr II w
Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż nadzień:
- 25 lipca 2022 roku godz. 11. 00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie
wyznaczona została:
PIERWSZA LICYTACJA
prawa własności nieruchomość objętej KW nr KR1C/00075535/7 złożonej z działki nr 3708/1 o powierzchni 0,0810 ha
zabudowana budynkiem pawilonu handlowo-usługowego (dawna ubojnia koszerna). Nieruchomość położona przy ul. 3
Maja 9, w obrębie Chrzanów, w gminie miejskiej Chrzanów. Lokalizacja (położenie), sąsiedztwo i otoczenie korzystne.
Nieruchomość usytuowana w ścisłej strefie centralnej miasta Chrzanowa. Nieruchomość usytuowana w obszarze zwartej
zabudowy wielomieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usług centrotwórczych. Dojazd do nieruchomości bardzo
dobry - bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. 3 Maja. Nieruchomość posiada pełny dostęp do sieci uzbrojenia na terenie bezpośrednio objętym opracowaniem występują następujące sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,
gazowa, teletechniczna. Stan zagospodarowania dobry. Kształt działki nr 3708/1 regularny, zbliżony do trapezu
prostokątnego. Budynek funkcyjnie wydzielony na część handlową (parter budynku) i część usługową związaną ze
świadczeniem usług kosmetycznych (piwnice budynku). Budynek wykonany w zabudowie wolnostojącej, w technologii
tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany na początku lat 30. jako rzeźnia rytualna, od 2007 roku – jako
pawilon handlowo-usługowy. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe murowane z
cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych. Dach dwuspadowy drewniany, oparty na niezależnej schodowej
konstrukcji nośnej, połączonej stalowymi kotwami przebiegającymi wzdłuż całej długości hali. Elewacja zewnętrzna i
ściany wewnętrzne ocieplone pojedynczą warstwą wełny mineralnej gr. 15 cm. Stolarka okienna PCV (okna z okleiną
drewnopodobną, przeważnie wyposażone w rolety antywłamaniowe), drzwi zewnętrzne od strony południowej i
północnej budynku stalowe z podwójnymi szybami, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń handlowych na parterze i do
pomieszczeń usługowych w piwnicach konstrukcji PCV z okleiną drewnopodobną wokół szyby (na parterze skrzydła
drzwiowe wyposażone w rolety antywłamaniowe). Powierzchnia zabudowy [m2] = 470,00, Powierzchnia netto [m2] =
598,47, Powierzchnia użytkowa (bez schodów) [m2] = 566,10, Kubatura netto [m3] = 2045,30.
stanowiącej własność dłużnika:
Głowacz Grażyna
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 406 868, 92 zł brutto w tym 450 064, 92 zł VAT
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 805 151, 69 zł brutto
w tym 337 548, 69 zł VAT
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 240 686, 89 zł (10% ceny oszacowania
nieruchomości) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika:
25191010482105021012330001 Santander Bank S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich
nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej 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.
Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek
wpisanych przed powstaniem współwłasności.

KOMORNIK
Krzysztof Dłużniewski
POUCZENIE:
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania
tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).

