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W odpowiedzi proszę podać sygn. akt 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marcin Madej Kancelaria Komornicza nr VI w Radomiu

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 

że w dniu 24 marca 2023 roku o godz 10:00 
w sali nr XIV budynku Sądu Rejonowego w Radomiu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako:
- działka nr 90 o powierzchni 3,8000 HA (działka rolna) położonej w miejscowości Anielin gmina Skaryszew stanowiącej
własność: Kieloch Paweł  posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr RA1R/00055816/7 w Sądzie Rejonowym w Radomiu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 185 030,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania 

tj. kwotę: 138 772,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę
18 503,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika 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. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie
przyjmowane.
Rękojmię można również uiścić na konto komornika: 86 1600 1462 1818 5991 8000 0001 BNP Paribas Bank Polska S.A.
- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od
wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie
i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 14:00 do godziny 16:00 lub po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać protokoł opisu i oszacowania nieruchomości w kancelarii
komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Radomiu sygn. akt VII Co 1252/21.
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.
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. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki
organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają
poświadczenia. Prawa osób rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, ze 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, 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 przysądzeniu własności. 

                                                                                                                             K O M O R N I K

   Marcin Madej

POUCZENIE: 
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kodeksu karnego). 
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w
terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o

terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma
procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz
podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 nr 64 poz 592 z późn. zm) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości rolnej jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku orzeczenia sądu, organu
administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
W  związku ze   zmianą  ustawy o  podatku od  czynności   cywilnoprawnych z  dnia  09.09.2000 r. (Dz. U. z 2000 nr 86 poz 959 z  późn. zm) od dnia 01.01.2016 roku nabywca
licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilno prawnych na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


