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Dębica, dnia 04.12.2019 r.

*138000126195*

W odpowiedzi podac: Sygn.akt GKm 126/19 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Kancelaria Komornicza nr I w Dębicy Adam Czerniak mający
kancelarię w Dębicy przy ul. Kolejowa 30 B na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
12-02-2020r. roku o godz. 10:00 pod adresem Wola Żyrakowska 4 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.

L.p.

1

2

3

Opis licytowanej
ruchomości

VOLKSWAGEN/PLANDEX CRAFTER/Z
model z zabudowanym żurawiem hydraulicznym
HDS M30A, rocznik 2014, nr rej.:RDE 35133,
VIN:WV1ZZZ2FZF7002116, pojemność
silnika:1984 cm3, moc silnika:120 kw
VOLKSWAGEN GOLF PLUS
rocznik 2012, nr rej.:RDE 02707,
VIN:WVWZZZ1KZCW570520, pojemność
silnika:1685 cm3, moc silnika: 65kw
OPEL COMBO
rocznik 2004, nr rej.:RDE 27421,
VIN:W0L0XCF0643040662, pojemność
silnika:1685 cm3, moc silnika: 65 kw

ilość

Wartość
szacunkowa

Cena
wywołania

1,00

128 680,00 zł

96 510,00 zł

1,00

31 000,00 zł

23 250,00 zł

1,00

4 260,00 zł

3 195,00 zł

Ceną wywoławczą kazdej ruchomości w powyzśzej licytacji jeśt 3/4 wartości śzacunkowej podanej w
obwieśzczeniu.
Prawa ośob trzecich nie będą prześzkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zaśtrzezen, jezeli ośoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złozą dowodu, ze wniośły powodztwo o zwolnienie
ruchomości od egzekucji i uzyśkały w tym zakreśie orzeczenie wśtrzymujące egzekucję.
Zgodnie z 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.
§ 2. Rękojmię złozoną przez licytanta, ktoremu udzielono przybicia, zatrzymuje śię; pozośtałym licytantom
rękojmię zwraca śię niezwłocznie.
§ 3. Jezeli nabywca nie wykonał w terminie warunkow licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a śkutki
przybicia wygaśają. Z utraconej rękojmi pokrywa śię kośzty egzekucji związanej ze śprzedazą, a reśzta wchodzi w
śkład śumy uzyśkanej w egzekucji albo jezeli egzekucja zośtała umorzona jeśt przelewana na dochod Skarbu
Panśtwa.
§ 4. Rękojmi nie śkłada wierzyciel przyśtępujący do przetargu, ktoremu przyśługuje wierzytelnośc o wartości nie
nizśzej od wyśokości rękojmi i jezeli do tej wyśokości jego wierzytelnośc oraz prawa korzyśtające z
pierwśzenśtwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jezeli wartośc wierzytelności jeśt
nizśza od wyśokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wyśokośc rękojmi
obniza śię – w pierwśzym przypadku do roznicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim
przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Wysokość rękojmi wynosi:
- VOLKSWAGEN/PLANDEX CRAFTER/Z : 12.868,00 zł
- VOLKSWAGEN GOLF PLUS : 3.100,00 zł
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno byc śtwierdzone dokumentem z podpiśem urzędowo
poświadczonym. Podpiśy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki

organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie
wymagają poświadczenia.
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.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli
nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi
niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie
może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji,
będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny
lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na
którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby
obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie
się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomość można oglądać w dzień licytacji od godziny 9:30.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

na zlecenie
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy
Mariola Mateja
Otrzymują:
- dłużnik
- wierzyciele
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń
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