Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer

Kancelaria Komornicza 62-200 Gniezno, ul. Tumska 3
tel. 61 425 98 86, fax 61 425 98 86, email: gniezno2@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gnieźnie 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196
Sygn. akt Km 253/17
Gniezno, dnia 28-07-2017
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 253/17

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - 1/2 UDZIAŁU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarię
komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 12-09-2017 roku o godz. 15:00 odbędzie się w miejscu zamieszkania
dłużnika w : Gniezno ul. Świętokrzyska 1Am4 pierwsza licytacja ruchomości - 1/2 udziału.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.

L.p.

1

Opis licytowanej
ruchomości

udział 1/2 w samochód osobowy Opel Vectra
r. pr. 1997, poj. 1,8, nr rej. PGN 538CR

Wartość szacunkowa w zł.
ilość

Suma
oszacowania
1/2 udziału
1,00

Cena
wywołania
1/2 udziału

800,00 zł

600,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie
oznaczonym wyżej.
Komornik za zakupione ruchomości nie udziela gwarancji oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez
podania przyczyny oraz osobnego zawiadomienia, nie pokrywa kosztów przejazdu oraz nie odpowiada za wady
ruchomości.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w
kancelarii komornika lub na konto komornika: nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP SA O/Gniezno
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 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 Panstwa. (art. 867 1 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 na odbycie przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w
przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że pełnomocnictwo
udzielono adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc)
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