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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Karolina Michno
Kancelaria Komornicza nr XII w Częstochowie
42-218 Częstochowa ul. Kilińskiego 72/74 p.14
tel. 34 325-56-59  e-mail: czestochowa.michno@komornik.pl
www.komornikczestochowa.com.pl
  Km 82/21

                                        #mat.k /0419/

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  16-11-2022r. o godz. 10:00  pod adresem - 42-200 Częstochowa, Ul. Rycerska
8A  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. druga licytacja ruchomości należących do
dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa

Cena
wywołania

1 Wiertarka stołowa typ WS 15/16 rok produkcji lata
60-te

1 [szt.] 800,00 **) 400,00

2 Wiertarka kolumnowa typ F-G-25 rok prod. lata 
50-te producentS.P.Metalmed W-wa 

1 [szt.] 1 700,00 **) 850,00

3 Prasa Mimośrodowa stała typ PMS 10 rok prod. 1956
prod. C.F.M. I O.Z.

1 [szt.] 2 800,00 **) 1 400,00

4 Prasa Mimośrodowa Rzemieślnicza Spółdziel. Zaop. 
i Zbytu Rzemiosło rok prod. 1974

1 [szt.] 3 000,00 **) 1 500,00

5 Tokarka rok produkcji lata 50-te  1 [szt.] 1 900,00 **) 950,00
6 Frezarka rok produkcji lata 50-te  1 [szt.] 1 800,00 **) 900,00
7 Formy wtryskowe  1 [szt.] 40,00 **) 20,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 50% sumy oszacowania.

Art. 867 § 1. k.p.c. 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.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a
skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a
reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest
przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o
wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa
korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli
wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie
wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a
wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie
wywołania.
Art. 867 ze zn. 2§ 1 k.p.c. Licytacja odbywa się publicznie.
§ 2. 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
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warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
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