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W punkcie 5 opis i określenie stanu nieruchomoŚci, podpunkt 5.1 Stan PraWnY
nieruchomości
Ustalenia w zakresie praw, które pozostają w mocy po sprzedaży nieruchomości
oraz praw, które wygasają po sprzedaży nieruchomości,
prawa pozostające w mocy po sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z ar1. 319 § 4 zd, 2 ustawy Prawo upadłoŚciowe - ,,JeŻeli sWadniki

pizedsiębiorstwa są obciążone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym,

zastawem skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia

praw i roszczeń osóbisłych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tYch PraW
'p,izostają w mocy po Śprzedaży, a także ich wartość oraz wartość sWadników nimi
'obciążón'ych 

ora-z'stosunek warlości poszczegotnych składnikow obciążonYch do

w artoś ci p rze dsię b io rstw a."

Zgodnie z art,313 ustawy prawo upadłościowe - nabvwca przedsiebiorstwa uPadłeqo

nibv*a ie w stanie wornvm oo onciaze
a składnikach przedsiębiorstwa wygasają, z

wvią*iem obciążeń wymienionych w art.313 ust. 3 i4,
N
WA1 7611 d aiO
Zgodnie z arL,313 ustawy Prawo upadłościowe ust. 6

Do sprzedazy ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają

przepisy art. 1004, art. 1oO5,-ań. 10O7, arL, 1009, art. 1012 i ań. 1013 Kodeksu

postępowan ia cywi Inego.

Art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
postan owien ie o przy sądzen i u własn ości ułam kowej częŚci nie ru ch o m o.Ści n ie n a rusza

obciązających ją h ipotek wpisanych przed powstan iem współwłasności,

Na

przedmiotowei nieruchomości.

1. Hipoteki pozostające w mocy na nieruchomości:
. Hipoteka umowna kaucyjna: 94 500,00 zł ( dziewięćdziesiąt czterY tYsiące

pięćset) na rzecz Getin Noble Bank S.A.
. iripoteka umowna: 940 ooo,00 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy) na rzecz

Bank Spółdzielczy w Pruszkowie.

2. Hipoteki wygasające (ustanowione'na szacowanym udziale) :

. Hipoteka przymusowa: 169 970,75 zł (sto sześćdziesiąt dziewięĆ tYsięcY
dziewięćset Śiedemdziesiąt, 7511OO) na rzecz ZUS lll Oddział w Warszawie.

o Hipoteka przymusowa: 93 320,85 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzYsta
dwadzieścia85/100) na rzecz Naczelnika urzędu Skarbowe§o W Grodzisku

Mazowieckim.
Warszawa 21.09,2020 r.


