Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcin Wyciślik
Kancelaria Komornicza nr XX w Gliwicach, 44-100, Gliwice, ul. Chorzowska 44b/401
tel./fax: 327024432, kom. 790350161, www.gliwicekomornik.pl, e-mail: gliwice.wycislik@komornik.pl
UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego. Aktualny numer rachunku:
08 1600 1172 1890 4770 2000 0003 BNP Paribas S.A.
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Kmp 24/19

Gliwice, dnia 20.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcin Wyciślik Kancelaria Komornicza nr XX w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 44b/401 na podstawie art. 867 kpc kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 01.07.2021 roku o godz. 12:00
w Kancelarii Komorniczej nr XX w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 44b/401, zostanie przeprowadzona licytacja następującej
ruchomości, będącej własnością dłużnika:
Nr
Opis licytowanej
Wartość szacunkowa w zł.
L.p.
prot.
ruchomości
ilość
jednostkowa
łączna
Renault Master RWD,
1,00
27 500,00 zł
27 500,00 zł
samochód ciężarowy,
skrzynia biegów,
nr rej. SG6504H,
VIN:
VF1VBU6F44675236P,
data pierwszej
rejestracji:
23.04.2012 roku
Ceną wywołania ruchomości w niniejszej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu, tj. kwota
20.625,00 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania,
tj. kwotę 2.750,00 zł nie później niż w dniu poprzedzającym licytację.
Rękojmię należy złożyć Komornikowi w gotówce lub na rachunek bankowy Kancelarii Komorniczej o numerze: 08 1600
1172 1890 4770 2000 0003 (BNP Paribas S.A.).
Ruchomość można oglądać na 30 minut przed wyznaczonym terminem licytacji.
Dłużnik pozostaje płatnikiem podatku VAT. Wobec powyższego stosownie do art. 18 ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług Komornik Sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę vat jako płatnik podatku
od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika.
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.
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. 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.
Licytacja odbywa się publicznie. 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.
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.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
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