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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik  Sądowy przy Sądzie  Rejonowym w Tarnowskich Górach na podstawie  art.  867 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.03.2021 roku o godz. 10:30 

w Świerklańcu przy ul. Kościelnej 40
odbędzie się druga licytacja  ruchomości. Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość:

Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.

L.p. prot.  ruchomości ilość szacunkowa wywołania

1 MERCEDES-BENZ  A  190  (92kW)
benzyna,  rok  produkcji:  2000,  brak
badania technicznego i polisy OC, przebieg
ok. 240 tys. km

1,00 2.500,00 1.250,00

LICYTACJA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania, najpóźni
ej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysi
ęcy złotych. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz naby
wcy 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.  Pełno
mocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadcz
onym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. W przetargu nie mog
ą 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 jed
nego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast
po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogra
nicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę c
eny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelari
i 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 dni
ach wolnych od pracy.  Kto nabywa rzecz w drodze niniejszej licytacji, staje się jej właścicielem bez żadnyc
h obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady
rzeczy.

Komornik
Tomasz Adamski

Do wiadomości:
-dłużnik
-wierzyciel/pełnomocnik
-Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach - tablica ogłoszeń
-Urząd Miejski w Tarnowskich Górach - tablica ogłoszeń






