
Komornik Sadowy
przy Sadzie Rejonowym din Lodzi-Srodmicscia w Lodzi
Tomasz Gornisiewicz
Kancelaria K01110micza nr VI VI' Lodzi
90-519 Lodz uJ Gdanska 129/6/7
dnia 04·07·20 19r. /AF/
Kill 896/15

KM 896/15, KM 1003/15, KM 1431/15, KM 1522/15, KM 1666/15, KM 1721/15, KM 45/16, KM
877/16, KM 946/18, KM 251/19, KM 252/19

II 1 Co 4225/19

OBWIESZCZENIE 0 PIERWSZEJ L1CVTACJI WIECZVSTEGO UZVTKOWANIA NIERUCHOMOSCI

Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym dla todzl-Srcdmlescia w todzi Tomasz G6rnisiewicz na podstawie przepisu

art. 953 Kodeksu postepowania cywilnego podaje do publicznej wiadornosci, ze

w dniu 06-08-2019r. 0 godz. 12:00 w budynku Sadu Rejonowego dla t.cdzi-Srodrniescla w todzi z wejsciem

ad ulicy W61czanskiej 138 w sali nr "B", odbedzie sie pierwsza licytacja wieczystego uiytkowania

nieruchornosci zabudowanej polozone] pod adresem: 94-103 t6dz, Elektronowa 5, dla kt6rej Sad Rejonowy

dla todzi Srodrniescia w todzi XVI Wydziat Ksiqg Wieczystych prowadzi ksiege wieczystq a numerze

LD1M/00034580/0 a powierzchni l,2367ha, zabudowanej budynkami, kt6rych tqczna powierzchnla

zabudowy wynosi 3 767,00 m2, bedace] wlasnoscia diuznlka: PETRUS POLAND SP. Z 0.0. w likwidacji

Przedmiotowa nieruchomosc lezy na obszarze osiedla Lublinek-Pienista. Oziafka ma kszto! wieioboku, przylega do uliey

Elektronowej, od strony p6/noenej i zaehadniej-zorganizowane dwa wjazdy. Teren dziafki zabudowany budynkami

o funkeji produkeyjno-magazynowo-biurowej, budynki z tat 70-tyeh, czesc z nieh po 2000r. ulegfa modernizaeji. Stan

teehniczny i stooien zuiycia poszezeg61nyeh budynk6w zroinicowanv. Teren dziafki zagospodarowany-podjazdy

do budynk6w, plae skfadowy, manewrowy, wyznaezone miejsea parkingowe-utwardzone w czesci asjaltem, w czesc!

kostkq brukowq. Teren ogrodzony-od strony p6/nocnej bromo gf6wna z profili stalowych, przesuwna, od strony

zachodniej rozwierana, stolowa, ogrodzenie w czesci z siatki rozciqqnietej na sfupkach stalowych, w czesci z profiii

stalowych z bloczkami murowanymi licowanymi cegfq klinkierowq. Wewnqtrz terenu ogrodzenie czesciowe z blaehy

fa/dowej oddzielajqee budynek paliw i budynek silosow. Nierucnomosc posiada dostep do nasteoujqcvcb sieei w uliey

Elektronowej: wodno-kanalizaeyjnej, gazowej, telekomunikaeyjnej, energetyeznej, ciepfowniezej.

Suma oszacowania wynosi 3650 OOO,OOzt, zas cena wywolania jest r6wna trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi

2 737 500,00 zt.
Licytant przvstepujacv do przetargu powinien ztozyc rE)kojmiE) w wvsokoscl jednej dzleslate] sumy oszacowania, to jest

365 OOO,OOzt najpoznle] w dniu poprzedzajqcym przetarg.

Rekojrnia powinna bye zlozona w got6wce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Slqski SA O. w lodzi 20105014611000009070397592

Rekojmia rnoze bye rowniez zrozona w ksiazeczce oszczednosclowe] zaopatrzonej w upowaznienie wiasclciela ksiqzeczki

do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu 0 utracie rekojml.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mega uczestnlczvc osoby, ktore mega nabvc nleruchornosc tylko

za zezwoleniem organu paristwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz inne osoby wymienione w tym artykule.



W ciagu dwoch ostatnich tygodni przed licytacjq wolno przegladac w Czytelni Sadu . Rejonowego

dla t.odzi - Srodrniescia w t.odzi przy AI. Kosciuszki 107/109 odpis protokotu oszacowania nieruchornosci, operat

szacunkowy biegtego sqdowego (naleiy powolac sie na svgnature akt sqdowych: II 1 Co 4225/19).

Prawa osob trzecich nie b~dq przeszkodq do licytacji i przysqdzenia wtasnosci na rzecz nabywcy bez zastrzezeri, jeieli

osoby te przed rozpoczeciem przetargu nie ztoiq dowodu, ze wniosty pow6dztwo 0 zwolnienie ograniczonego prawa

rzeczowego lub przedmiat6w razem z nim zajetvch ad egzekucji i uzyskaty w tym zakresie orzeczenie wstrzymujqce

egzekucje.

Uiytkowanie, sluzebnosci i prawa doiywotnika, jeieli nie sa ujawnione w ksiedze wieczystej lub przez ztozenle

dokumentu do zbioru dokurnentow i nie zostana zgtoszone najpoznle] na trzy dni przed rozpoczeciern Iicytacji, nie beda

uwzglednione w dalszym toku egzekucji i wygasnq z chwil q uprawomocnienia sie postanowienia 0 przysqdzeniu

wlasnosci.




