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

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z 

art. 983 kpc, że w dniu 29-06-2021 r., o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Sądowa 3, sala nr 113 

odbędzie się: 
 

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I 
 
KLOCKIEWICZ Sp. jawna Karina Grześ-Noga, Zofia Luleczko, objętych księgami wieczystymi prowadzonymi przez 

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział Ksiąg Wieczystych o numerach GL1W/00005114/8 (działki nr 859/1, 860/1, 

861/1, 1032/1, 1581/4, 1033/1, 1029/1, 1514/4, 1515/4, 1516/1, 1579/1, 1577/1 1034/1, 670/1) oraz GL1W/00005058/7 

(działki nr 1573/1, 1575/1, 1574/1, 1576/1). 
Łączna powierzchnia wyżej opisaych nieruchomości wynosi 29.144 m2.  
 

Przedmiotowe nieruchomości zabudowane są obiektami o różnym przeznaczeniu użytkowym (budynek mieszkalny, stacja 

paliw, budynki usługowe). Nieruchomości są częściowo ogrodzone, teren częściowo utwardzony kostką betonową i płytami 

betonowymi, płaski, z dwoma wjazdami od ul. Bogumińskiej (wjazdy te nie są prawnie uregulowane). Działki tworzą 

kompleks gruntu o nieregularnym kształcie i równej powierzchni. Nieruchomości uzbrojone są w sieć: wodociągową, 

elektryczną, telefoniczną i kanalizacyjną deszczową.    
 

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej GL1W/00005114/8 została oszacowana na kwotę 3.159.200,00 zł (w tym 

niezabudowana działka nr 859/1 - 73.700,00 zł (netto). Jedynie sprzedaż tej działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 2.106.133,00 zł. 
 

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej GL1W/00005058/7 została oszacowana na kwotę 968.800,00 zł.  
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 645.866,00 zł. 
Sprzedaż tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 
 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.: 
w przypadku nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00005114/8 kwotę 315.920,00 zł  
w przypadku nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00005058/7 kwotę   96.880,00 zł,  
 

w gotówce najpóźniej do godz. 15.30 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego licytację lub w postaci książeczki 

oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie 

właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem 

uznanym najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację. Numer rachunku bankowego komornika: PKO Bank 

Polski SA 32 1020 2472 0000 6602 0120 8826. 
 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy 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. 
 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1, art.2 pkt. 4, art. 4 pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09-09-2000r. o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz 626, 1045, 1322) nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) za wyjątkiem zwolnienia przewidzianego w w/w ustawie. 
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