*2017060200481*

Pszczyna, dnia 02-06-2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Pszczynie Tomasz Gleń
Kancelaria Komornicza
43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 65
tel 32 447 18 05

www.komornik-pszczyna.pl

ING Bank Śląski SA O/Pszczyna nr 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797

Sygn.akt KM 1997/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza
w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 06-07-2017r. o godz. 10.00 pod adresem: 43-225 Wola, ul. Górnicza 23/21 odbędzie się:

druga licytacji
ruchomości, stanowiących własność dłużnika w niniejszej sprawie.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
L.p.

1

2

Opis licytowanej
ruchomości
Samochód osobowy Volkswagen Passat
rok prod. 1997, benzyna 1,6 z gazem,
uszkodzone zawieszenie
laptop Lenovo g585 model 20137
zakupiony w 2013 r.

ilość

Wartość w zł.
szacunkowa wywołania 1szt.
lub kompletu

1

3.000,00 zł.

1.500,00 zł

1

500,00 zł.

250,00 zł.

3

Telewizor LCD Samsung 32 cale + pilot,
250,00 zł.
125,00 zł.
zakupiony w 2012r.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod w/w
adresem.
Art. 8671. § 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma
oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Art. 871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy
jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast
jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną
rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek
bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie
Tomasz Gleń
Otrzymują: dłużnik, wierzyciel, Sąd Rejonowy w Pszczynie,

Pouczenie: W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, personel sklepu
komisowego w którym odbywa się licytacja, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, oraz licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji .
Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym czasie (§ 90 i 91
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników)
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 kpc na powyższą czynność przysługuje skarga którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę
można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. 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. (art. 767§3 kpc)
Kto nabywa rzecz na licytacji publicznej, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy
nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
Art. 305 kk. § 1. 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,

