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Karolina Michno
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www.komornikczestochowa.com.pl
  Kmp 19/16

                                        #mat.k /0419/

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  08-11-2022r. o godz. 10:00  pod adresem
42-263 WRZOSOWA ul. LEŚNA 19 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja
ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa

Cena
wywołania

1 Tokarka TNC Janus TK 610/850 numer seryjny
A31106307
rok produkcji 2012

1 [szt.] 45 000,00 **) 33 750,00

2 Elektrodrążarka drutowa model a-1 i D typ A048-0320
B001#E5 sterownik Fanuc 2008r.

1 [szt.] 104 130,00 **) 78 097,50

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, ze wniosły powództwo o zwolnienie
ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby
obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Stosownie do treści art 867[1] §1 k.p.c. - Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiętej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem
niedopuszczenia do udziału w licytacji  tj.
- Tokarka TNC Janus TK 610/850 numer seryjny A31106307 rok produkcji 2012  rękojmia w
wysokości 4500,00 zł
-  Elektrodrążarka drutowa model a-1 i D typ A048-0320 B001#E5 sterownik Fanuc 2008r. 
rękojmia w wysokości 10 410,30 zł
Tym samym wnoszę o wpłatę rękojmi na konto komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88
10501142 1000 0090 3022 1577.

Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy: KMP 19/16 z zaznaczeniem, iż jest to
rękojmia i wskazanie ruchomości. 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
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