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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Krzysztof Kokoszko
Kancelaria Komornicza  Terespolska 2 lok 32, 03-813 Warszawa
tel. 22 4034834, fax.: 22 4034934  e-mail:
warszawa.kokoszko@komornik.pl
www.komornikpraga.pl
  Km 1912/16

Warszawa, dnia  11-12-2018
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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   
nr KW WA6M/00111696/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Krzysztof
Kokoszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2019r. o godz.
09:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie 03-813 WARSZAWA, ul.
Terespolska 15a  sala 105 odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości
stanowiącej  udział 1/2 w nieruchomości gruntowej będącej  działką ewidencyjną nr 65 o pow. 473 m2
obręb 3-12-43, położona w Warszawie, ul. Sztygarów 16A, dzielnica Wawer. Na w/w działce
ewidencyjnej znajduje się budynek mieszkalny piętrowy, częściowo podpiwniczony budowany w ostrej
granicy z dz.ew. 78 oraz z dz.ew. 64. Budynek był budowany w różnych etapach w latach 60-tych,
70-tych i koniec lat 80 tych lub początek lat 90-tych. Budynek jest wielobryłowy. Łączna przybliżona
powierzchnia budynku wynosi 346,48 m2. Natomiast powierzchnia użytkowa przyjęta do obliczeń
wynosi 317,98 m2.Powierzchnię budynku przyjęto na podstawie rzutów budynku uzyskanych przez
Biegłego Sądowego w Wydziale Architektury Urzędu m.st. Warszawy dzielnica Wawer. Na działce
posadowiony jest również budynek o funkcji transportu i łączności o pow. zabudowy 23 m2. Prezydium
dzielnicowej Rady Narodowej dnia 14.12.1966 r. wydało Decyzja o udzieleniu pozwolenia na
użytkowanie budynku mieszkalnego murowanego parterowego stanowiącego zachodnią część bliźniaka, o
kubaturze 114 m3, przy ul. Hufcowej nr 18a w Warszawie-Miedzeszynie. Dnia 11.08.1975 r. Urząd
Dzielnicowy Warszawa Praga Południe wydał Decyzje o pozwoleniu na wykonanie robót budowalnych i
udzielająca pozwolenia na wykonanie na nieruchomości przy ul Sztygarów 16a w Warszawie
Miedzeszynie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku mieszkalnego. Urząd Dzielnicowy
Warszawa Praga Południe dnia 11.06.1974 r. wydał Decyzję o lokalizacji szczegółowej nr 108/74
wyrażającą zgodę na lokalizację szczegółową związaną z rozbudowa budynku mieszkalnego od strony
południowo-wschodniej o wym. 4,6 na 7,93 m przy ul. Sztygarów 16a. W dniu 19.04.1990 r. została
wydana decyzja nr 352/90 zezwalająca na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Sztygarów 16a. Zgodnie z pismem
otrzymanym dnia 9 lutego 2017 r. od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego brak jest
dokumentów dotyczących nieruchomości przy ul. Sztygarów 16A w Warszawie a także do tytułowego
Inspektoratu nie wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu budowy czy wniosek o pozwolenie na
użytkowanie obiektów budowlanych na w/w/ nieruchomości należącej  do dłużnika: Zenon Jędra
położonej: 04-851 Warszawa, Sztygarów 16 A, 
  dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA6M/00111696/5 [NKW: WA6M/00111696/5]
Suma oszacowania wynosi 349 947,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  
262 460,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 34 994,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także w kasie komornika lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA 79 12406146 1111 0010 4233 2205 najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
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nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.09:00  do godz.17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
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, że 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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