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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni  Dawid Szewczyk na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości że :

W dniu 28.05.2021 r. o godz. 10:00
odbędzie się w miejscu zamieszkania dłużnika w Łącko przy  Zabrzeź 86 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
L.p. Nr prot.                      Nazwa ruchomości    Ilość   Wartość szacunkowa     Cena wywołania

1 Zegarek m-ki Casio srebrny szt. 2 2,00 150,00 zł za szt. 112,50 zł za szt.
2 Zegarek m-ki Ricoud 1,00 150,00 zł 112,50 zł
3 Zegarek m-ki Rubicon 1,00 150,00 zł 112,50 zł
4 Łańcuszek na szyję złoty 1,00 1 000,00 zł  750,00 zł
5 Garnitur m-ku CRUX roz. 176/92/78/A-46 1,00 800,00 zł 600,00 zł
6 Replika broni M-4 ASG prod. SPARTAC 1,00 500,00 zł 375,00 zł
7 Głośnik firmy JBL FLIP 3 1,00 300,00 zł 225,00 zł
8 Kurtka skórzana 1,00 800,00 zł 600,00 zł
9 Zestaw 14 narzędzi do pielęgnacji drzewek

BONZAY
1,00 500,00 zł 375,00 zł

10 Telefon komórkowy IPHONE SE 32 G 1,00 1 000,00 zł 750,00 zł
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena  wywołania  wynosi  75%  wartości
szacunkowej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest 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 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię
zwraca się niezwłocznie. 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 (art. 867[zn1] kpc).
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, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję( art. 867 § 1 zn. 2 zd. 2 kpc ). 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. 867[2] kpc).  Komornik
udzieli przynicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie
zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaży ruchomości na rzecz nabywcy
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

                             KOMORNIK SĄDOWY
przy SR w Bochni       
Dawid Szewczyk        

Do wiadomości:
- dłużnik;
- pełnomocnik wierzyciela;
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń
Pouczenie:
Zgodnie z przepisem art. 767 § 1 kpc na niniejszą czynność komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Do rozpoznania skargi na czynności
komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę
rozpatruje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skargę wnosi się do w terminie tygodniowym od daty zawiadomienia strony o dokonaniu
czynności  (art. 767 § 4 kpc). Skargę na czynności komornika, składa się do komornika który dokonał zaskarżonej czyności lub zaniechał dokonania
zaskarżonej czynności stosownie do art. 767 § 5 kpc 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. Skarga na
czynność komornika podlega opłacie sądowej w  kwocie 100 zł. Stosownie do treści art . 853. § 2 kpc skargę na oszacowanie komornika wnosi się do
komornika przy zajęciu ruchomości, a gdyby to nie było możliwe – do dnia licytacji.


