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Dębica, dnia 27.11.2019 r.
*380000229197*

W odpowiedzi podac: Sygn.akt Km 229/19 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ 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 wiadomosci, ze w
dniu 09-01-2020 roku o godz. 10:30 odbędzie się w miejscowości Żyraków 194 A druga licytacja
ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomosci:

L.p.

Nr
Opis licytowanej
prot.
ruchomości
1 KM RENAULT KANGOO EXPRESS
229/19 VIN:VF1FC1EAF39126800 rok 2008,
nr rej:RDE YE25

Wartość szacunkowa w zł.
ilość
jednostkowa
łączna
1,00
4 400,00 zł
2 200,00 zł

Ceną wywoławczą ruchomosci w powyzszej licytacji jest 1/2 wartosci szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomosc będąca przedmiotem niniejszej licytacji mozna oglądac w dniu i miejscu licytacji.
Ceną wywoławczą kazdej ruchomosci w powyzszej licytacji jest 1/2 wartosci szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Prawa osob trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy
bez zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złozą dowodu, ze wniosły
powodztwo o zwolnienie ruchomosci od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję.
Zgodnie z art. 8671 § 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złozyc rękojmię w wysokosci
jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpozniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa
się, jezeli suma oszacowania jest nizsza niz pięc tysięcy złotych.
§ 2. Rękojmię złozoną przez licytanta, ktoremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jezeli nabywca nie wykonał w terminie warunkow licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a
skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedazą, a
reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jezeli egzekucja została umorzona jest
przelewana na dochod Skarbu Panstwa.
§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, ktoremu przysługuje wierzytelnosc o
wartosci nie nizszej od wysokosci rękojmi i jezeli do tej wysokosci jego wierzytelnosc oraz prawa
korzystające z pierwszenstwa przed tą wierzytelnoscią znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jezeli
wartosc wierzytelnosci jest nizsza od wysokosci rękojmi albo znajduje tylko częsciowe pokrycie w
cenie wywołania, wysokosc rękojmi obniza się – w pierwszym przypadku do roznicy między pełną
rękojmią a wartoscią wierzytelnosci, w drugim przypadku – do częsci wartosci wierzytelnosci
niepokrytej w cenie wywołania.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poswiadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez panstwowe jednostki
organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach
udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poswiadczenia.
Nabywca jest obowiązany zapłacic cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak
cena nabycia przewyzsza pięcset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złozenia natychmiast
jednej piątej ceny, nie mniej jednak niz pięcset złotych, przy czym resztę ceny, na ktorą zalicza się

złozoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub
na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jezeli ten dzien przypada
w sobotę lub dzien ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach
wolnych od pracy.
Nabywca, ktory w przepisanym terminie nie uisci ceny w całosci lub częsci, traci prawa wynikające z
przybicia. Jezeli nabywca nie uisci w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy
udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomosci,
rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie moze nadal uczestniczyc w
licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie
wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, ktory nie dopełnił obowiązku
zapłaty ceny lub jej częsci w terminie przepisanym, komornik sciągnie sumę odpowiadającą jednej
dziesiątej częsci sumy nabycia, na ktorą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
Zgodnie z art. 875 kpc § 1 Jezeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel moze w ciągu dwoch tygodni
od otrzymania zawiadomienia komornika ządac wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąc na własnosc
ruchomosci wystawione na sprzedaz albo niektore z nich w cenie nie nizszej od ceny wywołania.
§ 2. Jezeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszenstwo przejęcia ruchomosci na własnosc
przysługuje temu z nich, ktory ofiarował najwyzszą cenę, przy rownej zas cenie - temu, na ktorego
ządanie wczesniej dokonano zajęcia.
§ 3. Oswiadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednoczesnie z
wnioskiem złozy całą cenę. Własnosc ruchomosci przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia
go o przyznaniu mu przejętej rzeczy.
§ 4. W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub
oswiadczenia o przejęciu ruchomosci na własnosc, komornik umorzy postępowanie co do nie
sprzedanych ruchomosci. Jezeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni ządają licytacji, a inni przejęcia
ruchomosci na własnosc, wyznaczona będzie druga licytacja.
W przetargu nie mogą uczestniczyc: dłuznik, komornik, ich małzonkowie, dzieci, rodzice i rodzenstwo
oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, ktory nie wykonał warunkow
poprzedniej licytacji, osoby, ktore mogą nabyc nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu
panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do
odbycia przetargu.
Ruchomość można oglądać w dzień licytacji od godziny 10:00.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

na zlecenie
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy
Mariola Mateja
Otrzymują:
- dłuznik
- pełnomocnik wierzyciela r.pr. Marian Kacprzyk
- pełnomocnik wierzyciela r.pr. Maciej Pięta
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszen
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