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Sygn.akt KM 1007/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar Kancelaria Komornicza nr V
w Radomiu na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 2019
roku o godz. 11.30 odbędzie się pod adresem: 26-600 Radom, ul. Mazowieckiego 5, pierwsza
licytacja następujących ruchomości:
Opis licytowanej
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
L.p.
ruchomości
ilość
jednostkowa
łączna jednostkowa
łączna
1 Ciągnik siodłowy Scania
R164LA4x2NA580
nr
rej WR6988M rok prod
2003

1,00

18 450,00 zł

18 450,00zł

13 837,50 zl

13 837,50 zl

Podane wartości są wartościami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Cena wywołania ruchomości na pierwszej licytacji stanowi 3/4 wartości szacunkowej podanej w
niniejszym obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania; przelewem na konto komornika lub w gotówce; w kancelarii komornika, najpóźniej
na dzień przed rozpoczęciem licytacji.
Obowiązkiem nabywcy jest zapłata od razu po udzieleniu przybicia 1/5 ceny nabycia (nie mniej niż
500 zł) zaś resztę ceny nabycia nabywca zobowiązany jest w godzinach urzędowania kancelarii w
dniu następnym.
Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.
Asesor Komorniczy
Michał Berliński

Komornik Sądowy
Rafał Komar

POUCZENIE
Zgodnie z art. 8671 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 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.
Zgodnie z art. 8672 kpc 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. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem
urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

POUCZENIE
Na niniejszą czynność przysługuje skarga do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności, bądź zaniechał jej dokonania w terminie 7 dni od
dokonania czynności, bądź jej zaniechania.

