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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Przemysław Różycki
mający kancelarię
w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 6/5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
15.09.2022 roku o godz. 12.00 odbędzie się w miejscu zamieszkania dłużnika, tj pod adresem: 43-391
Mazańcowice 533 pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.

L.p.
1.

1.

2.

2.

Opis licytowanej
ruchomości
Pojazd marki Fiat DOBLO;kolor beżowy;
rok produkcji: 2010, nr rej. SBI45441; silnik:
poj: 1598 cm3, moc: 77 KM, rodz. paliwa:
OLEJ NAPĘDOWY VIN:
ZFA26300009060056; przebieg 275899 km
udział w wysokości 50% w pojeździe marki :
BMW 328i ; kolor granatowy, rok produkcji:
1995, nr rej. SBI85688, silnik: poj: 2792 cm3,
moc: 142 KM, rodz. paliwa: BENZYNA
VIN: WBABG11090ER37647

ilość
1.

1.

Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna
9.700,00
9.700,00

3.300,00
(wartość
udziału)

3.300,00
(wartość
udziału)

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w w/w miejscu.
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.
Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc 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. Rękojmię można złożyć gotówką w kasie kancelarii bądź przelewem bankowym na
konto komornika nr: 81 2030 0045 1110 0000 0198 0260 Bank BNP PARIBAS SA Oddział w Bielsku-Białej. W
dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
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.
K O M O R N I K
Przemysław Różycki
Otrzymują:
- dłużnik
- wierzyciel
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

